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Etki analizi, politika tedbirlerinin olumlu ve olumsuz muhtemel etkilerinin ve bu etkilerin toplum 
kesimleri arasında dağılımının sistematik olarak değerlendirilmesiyle, hesap verilebilirliğin ve karar alma 
sürecinin kalitesinin arttırılmasına yardımcı olan mantıksal bir süreçtir. AB’ye uyum sürecine girmiş 
olan Türkiye’de, etki analizi kapasitesinin oluşturulması ve geliştirilmesi de ayrıca önem taşımaktadır. 
Bu amaçla, TEPAV bünyesinde 2006 yılından başlayarak etki analizi kapasite geliştirme çalışmaları 
başlatılmıştır. Daha iyi düzenleme yapma konusunda politika yapıcılara destek olabilecek kapasite 
oluşturulmuş, bu raporla da çalışmaların ilk somut ürünü ortaya çıkmıştır. 

Bu rapor, Avrupa Bilgi Köprüleri Programı çerçevesinde hibe desteği alınarak “AB Müktesebatına 
Uyum Sürecinde Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek Çevre Başlığında Uygulama ve Farkındalık 
Yaratma Projesi” çalışmalarını ve sonuçlarını özetleyen bir belge olarak hazırlanmıştır. 

Bu projenin amacı Türkiye’nin AB’ye entegrasyon sürecinde “daha iyi düzenleme yapma”nın gereği 
olan etki analizinin ne olduğu, metodolojisi, nasıl uygulanacağı, kullanılacak tekniklerin neler olduğu 
konusunda, kamu ve özel sektör temsilci kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, 
bölgesel kalkınma ajansları, yerel idareler ve medyada farkındalık yaratmaktır. Bu çerçevede, projenin 
ilk aşamasında ilgili tüm kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla çeşitli seminer ve çalıştaylar 
düzenlenmiştir. Etki analizi uygulama kapasitesini geliştirmek için ise Türkiye’nin Ulusal Program 
önceliklerinden birisi olan Büyük Yakma Tesisleri Direktifi ele alınarak sadece linyit termik santrallere 
yönelik bir etki analizi pilot çalışması yapılmıştır. 

Pilot uygulama aşamasında, etki analizi danışma sürecinin, Türkiye gibi danışma, müzakere ve 
çelişen amaçların ortak bir zeminde buluşturularak toplumun genel çıkarları doğrultusunda birleştirme 
kültürünün eksik olduğu ülkelerde, ne kadar gerekli ve vazgeçilmez olduğu bir kere daha anlaşılmıştır. 
Proje çerçevesinde oluşturulan Danışma Kurulu, ilgili kurum ve kuruluşlarda projenin benimsenmesini, 
veri ve bilgi sağlanmasını ve projenin amaçlandığı yönde gelişmesini sağlamıştır. Kurumların uzman 
ve teknokratlarından oluşturulan Çalışma Kurulu ise eğitim seminerleri yanısıra pilot uygulamanın 
tüm aşamalarına katılıp, düzenleme ile neyin amaçlandığını içeren problem tanımından, seçeneklerin 
değerlendirilerek, Direktifin uyumlaştırılması için stratejik plan önerileri hazırlama sürecine geçişe kadar 
her noktada aktif rol almışlardır. 

Bu açıdan bakıldığında, projenin temel amacı olan etki analizinin bir karar alma aracı değil, karar 
alma sürecinin niteliğini ve etkinliğini arttırıcı bir araç olduğunu özümsemiş bir etki analizi yapma 
kapasitesinin çekirdeği,  ilgili kurum ve kuruluşlarda oluşturulmuştur. Önümüzdeki aylarda bu pilot 
çalışmanın ışığında, Büyük Yakma Tesisleri Direktifinin tüm termik santralleri, emisyon giderici 
teknikleri, seçenekleri içeren ve farklı varsayımların etkilerini değerlendiren bir uyumlaştırma stratejisi 
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ile uygulama programının, bu çekirdek grup öncülüğünde hazırlanıp, politika yapıcılara sunulacağına 
inancımız sonsuzdur.

28 Aralık 2007 tarihinde yapılan AB Projesi Kapanış Toplantısı’nda taslak metin niteliğinde hazırlanmış 
ve basılmış olan rapor, tüm paydaş kurumların katılımcılarına dağıtılmıştır. Ocak 2008 sonuna kadar pilot 
etki analizi çalışmalarına katkı veren tüm kurumların rapor hakkında görüşleri istenmiş ve işaret ettikleri 
düzeltmelerin içerildiği bu nihai rapor hazırlanmış ve basılmıştır.  Dolayısı ile ‘ Termik Santrallerde AB 
Büyük Yakma Tesisleri Direktifi’ne Uyum’ la ilgili yürütülmüş olan Pilot Etki Analizi Raporu’nda yer alan 
çalışmalar, bulgular ve sonuçlar tüm katkı veren kurum ve kuruluşların ortak ürünüdür. Burada hepsine 
verdikleri emek ve özverili çalışmaları için ayrıca teşekkür ederiz.

Danışma ve Çalışma Kurulunu oluşturan Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Elektrik Üretim A.Ş., Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
Elektrik Mühendisleri Odası temsilcilerinin katılımları ve katkıları olmadan bu projeyi gerçekleştirmek 
mümkün olmazdı. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre mühendisliği öğretim üyelerinden Prof. Dr. Aysel Atımtay projenin 
her aşamasında yol gösterici olmuş, değerli katkılar sağlamıştır ve raporun emisyon giderici teknikleri 
yazımını üstlenmiştir. Dünya Bankası uzmanlarından Iftikhar Khalil ve Sameer Shukla projenin problem 
tanımı aşamasında paylaştıkları görüşlerle ufkumuzu açtılar. Prof. Dr. Colin Kirkpatrick Düzenleyici Etki 
Analizi (DEA)  konusunda verdiği eğitimle tüm katılımcılara DEA konusunda projenin ilerleyen safhalarında 
yapılacak çalışmalara temel teşkil edecek açılımı sağlamıştır. Foster Wheeler Bölge Temsilcisi ve Enerji 
Grubu Genel Müdürü Ahmet Eltekin ise temiz teknoloji yatırımlarının ilk yatırım ve işletme, bakım/onarım 
maliyetleri ile ilgili bilgi sağlayarak seçeneklerin değerlendirilmesini mümkün kılmıştır.

Yatağan, Çan,  Seyitömer Termik Santralleri yöneticilerinin yardım, anlayış ve sağladıkları veriler ve 
paylaştıkları deneyimler olmaksızın projenin pilot uygulamasının yapılması mümkün olmazdı.

ABGS mali yardım perspektifine ‘Düzenleyici Etki Analizi’ konularını sokmakla Türkiye’nin ihtiyaç 
duyduğu önemli bir enstrümanla ilgili farkındalık yaratma ve çalışma imkanını sağlamıştır. Ayrıca hem 
ABGS hem CFCU projenin teknik çalışmalarının kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi ve kapatılmasında 
desteklerini esirgememişlerdir. Kuşkusuz ki AB komisyonunun finansman desteği olmaksızın böylesi bir 
projeyi gerçekleştirmek mümkün olmazdı.

Projenin akademik koordinatörlüğünü Doç. Dr. Sibel Güven yürütmüş, TEPAV araştırmacılarından 
Sarp Kalkan, Burcu Afyonoğlu, Savaş Kuş, Bengisu Vural projede görev almış ve çok önemli katkılar 
yapmışlardır. Projenin koordinasyonunu Asuman Erdem, sekretaryasını Deniz Bıçakkaya yürütmüştür.

Projenin yürütülmesinde ve rapora değerli katkılarını esirgemeyen yukarıda sayılan tüm kurumların 
temsilci ve yöneticileri ile belirtilen isimlere teşekkürü bir borç biliriz.

Prof. Dr. Güven Sak
TEPAV Direktörü
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 Bu p(1) roje Türkiye’de etki analizi konusunda kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektör temsilci 
kuruluşlarında, üniversitelerde, düşünce kuruluşlarında, yerel idare ile sivil toplum örgütlerinde, 
bölgesel kalkınma ajanslarında ve medyada farkındalık yaratılmasını amaçlamaktadır. 

 Projenin bir diğer amacı da örnek bir uygulama ile kapasitenin geliştirilmesi ve yayınlanan bu (2) 

rapor ile sürece katkı sağlanmasıdır. Bu çerçevede, çeşitli seminer ve çalıştayların ardından, 
etki analizi uygulama kapasitesinin oluşturulması açısından, Büyük Yakma Tesisleri Direktifi’ne 
(LCPD – 2001/80/EC) ilişkin pilot etki analizi yapılmış, çalışmada sadece linyit termik santralleri 
üzerine odaklanılmıştır. Proje sürecinde, paydaşlar belirlenmiş, yurtdışından gelen uzmanlar 
tarafından paydaşlara Düzenleyici Etki Analizi (DEA) konusunda eğitim verilmiş, Danışma Kurulu 
ve Çalışma Grubu oluşturulmuş, seçilen termik santrallerden Yatağan, Çan ve Seyitömer Termik 
Santralleri ziyaret edilmiş, termik santrallerden ve paydaşlardan edinilen bilgiler ışığında yapılan etki 
değerlendirmesi çalışması sonlandırılmıştır.

 DEA konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla başlatılan bu projede, amaç LCPD’nin (3) 

uyumlaştırılması üzerine detaylı bir etki analizi yapmak değildir. Bulguları bu raporla açıklanan pilot 
DEA uygulamasının en önemli sonucu, LCPD’nin uyumlaştırılması gibi yüksek maliyetli ve çok 
taraflı düzenlemelerin tasarlanmasından önce kapsamlı DEA çalışmalarının yürütülmesinin gerekli 
ve vazgeçilmez olduğudur. 

 DEA ile amaçlanan, politika önerilerinin, uygulamada karşılaşılabilecek olası risklerin, bu hedeflere (4) 

ulaşmada izlenebilecek alternatif tedbirlerin, uygulama sonucunda ortaya çıkacak muhtemel etkilerin 
tek bir çerçevede ortaya konmasıdır. Bunun için de öncelikle mevcut durumun net bir şekilde 
ortaya konması, düzenleme ile neyin amaçlandığının anlaşılması gerekmektedir. Daha sonra bu 
düzenlemeden etkilenen paydaşların belirlenmesi, sorunun tanımlanması gerekecektir. Sorunun 
çözümü için alternatifler belirlendikten sonra ise nesnel analizlerle alternatifler değerlendirilmelidir. 
Ancak tüm bu süreçlerde tüm paydaşlarla danışma (müzakere) sürecinin yürütülmesi belki de 
DEA’nın en önemli özelliğidir.

 Büyük Yakma Tesisleri Direktifi, kullanılan yakıt türüne bakılmaksızın, termal girdisi 50 MW’a eşit (5) 

ya da daha fazla olan yakma tesislerinden kaynaklanan kirleticileri azaltmayı amaçlamaktadır. Bu 
bağlamda büyük yakma tesislerinden kaynaklanan toz (PM), kükürtdioksit (SO2) ve azot oksit (NOx) 
emisyonlarına sınır değerler getirmektedir. Böylece halk sağlığına ve ekosisteme verilen zararların 
önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Ancak, LCPD’nin uyumlaştırılması sorunu tek boyutlu bir sorun 
değildir. Enerji politikasından kamu maliyesine, özelleştirme politikasından yatırım finansmanına 
kadar birçok konuda karar alınmasını gerektirmektedir. 

 LCPD’nin uyumlaştırılması için büyük yakma tesislerinde emisyon giderici yatırımlar yapılmalıdır. (6) 

Yatırım gereksiniminin çok büyük bir kısmı emisyonun da önemli bir kısmına neden olan elektrik 
üretim tesislerindedir. Elektrik üretiminde ise yerli linyit ile çalışan termik santraller ana kirletici ve 
en fazla yatırıma ihtiyaç duyan tesisler olarak ön plana çıkmaktadır. Linyitle çalışan ve baca gazı 
arıtma ve benzeri emisyon kontrol yatırımlarına ihtiyaç duyan tesislerin hemen hemen tamamı ise 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)’ın kontrolündedir. Bir başka deyişle, kamunun LCPD’nin 

YÖNETİCİ ÖZETİ
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uyumlaştırılması düzenlemesinin sonucunda en fazla etkilenen paydaş, bir diğer kamu teşekkülü 
olan EÜAŞ olacaktır.

 EÜAŞ’ın üretim ve yatırım kararlarını ise kamu bütçe dengesinden, özelleştirme ve enerji (7) 

politikalarından bağımsız olarak ele almak mümkün değildir. 2001 krizi sonrasında başlatılan ve 
önemli bir gelişme kaydedilen ekonomik programın en önemli bileşeni mali disiplindir. Faiz dışı 
fazla hedefinin tutturulması için tüm kamu kurumlarının yatırım bütçeleri kısılmıştır. 

 Bunun yanında, 2001 yılı sonrasında elektrik sektörü ciddi bir yeniden yapılanma sürecine girmiştir. (8) 

Dikey ayrışma gerçekleşmiş, dağıtım ve üretim şirketlerinin özelleştirilmesi vizyonu uygulanmaya 
çalışılmaktadır. Elektrik sektörünün serbestleşmesi ve kamunun yatırımcı olarak payının azaltılması 
amaçlanmaktadır. Bu sebeple, özelleştirme öncesi tesislere kapsamlı yatırımların yapılmasına 
sıcak bakılmamaktadır.

 Türkiye’de enerji politikasının en önemli iki bileşeni arz güvenliği ve dışa bağımlılıktır. Türkiye ciddi (9) 

bir arz güvenliği sorunu ile karşı karşıyadır. Mevcut ve inşa halindeki tesislerin güvenilir üretimleri 
göz önünde bulundurulduğunda iyimser senaryoda 2009 yılında, kötümser senaryoda 2008 yılında 
elektrik talebi karşılanamayacak durumdadır (TEİAŞ, 2007). Bir başka deyişle, Türkiye’nin mevcut 
tesislerini tam kapasite ile sürekli olarak çalıştırması bir zarurettir. Bunun yanında kamu kaynaklarının 
ve özel sektör yatırımcılarının yeni üretim tesislerine yatırım yaparak üretim kapasitesini arttırması 
gerekmektedir.   

 Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı %70 düzeyindedir. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki hızlı artış (10) 

enerji maliyetleri üzerinde oldukça ciddi bir baskı yaratmaktadır. Bu nedenle, Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı (ETKB) tarafından arz güvenliği sağlanırken dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yerli 
kömürle çalışan termik ve hidroelektrik santrallere öncelik verilmesi, kaynak çeşitliliğinin arttırılması 
ana yatırım stratejisi olarak belirlenmiştir.

 İnsan sağlığının ve çevrenin korunması, yaşam kalitesinin arttırılması için havaya salınan tüm (11) 

kirleticilerin azaltılması ise toplumun vazgeçilmez önceliklerinden biridir.

 Tüm bu bilgiler ışığında LCPD’nin Türk mevzuatına uyumlaştırılması sorununu, Türkiye’nin mali (12) 

kısıtları ve özelleştirme politikası çerçevesinde, arz güvenliğini sağlayarak ve dışa bağımlılığı 
azaltarak termik santrallerinden havaya yayılan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen emisyonların 
AB mevzuatına uygun bir şekilde azaltılması olarak tanımlamak gerekmektedir. 

 İlgili tüm paydaş kurum ve kuruluşların süreci benimsemesi, sahiplenmesi ve katkıda bulunması (13) 

için etkin bir danışma süreci yürütülmüştür. Bu açıdan bakıldığında projenin en değerli çıktısı ilgili 
kurum ve kuruluşlarda etki analizi yapma kapasitesinin çekirdeğinin oluşturulmuş olmasıdır. 

 Bu soruna yaklaşım için 4 örnek termik santral seçilmiştir. Bu santrallerden Yatağan, Çan ve (14) 

Seyitömer ziyaret edilmiş, mevcut durum, olanlarda emisyon giderici teknik ve teknolojiler yerinde 
incelenmiş, fiili durum ile LCPD’ye uyumun gerekleri açısından değerlendirilmiştir. 

 Yatağan Termik Santrali’nde yapılan incelemelerde Baca Gazı Desülfürizasyon (BGD) ünitesinin (15) 

faaliyete geçmesinden sonra LCPD’ye uyum konusunda ciddi bir sorun olmadığı gözlenmiştir. 
2008 yılı rehabilitasyon programına alınan elektrofiltre (ESP) rehabilitasyonu ile tesis LCPD’ye tam 
uyumlu hale gelecektir.

 Soma A Termik Santrali proje kapsamında incelenen bir diğer santraldir. Ancak, hem tesisin (16) 

kullanım ömrünü tamamlamış olması, hem de kurulu gücünün oldukça düşük olmasından dolayı 
tesise ilave yatırım yapılması öngörülmemiştir. Tesisin LCPD’ye uyum sürecinde faaliyetine son 
verilmesi en uygun alternatif olarak tespit edilmiştir.

 Türkiye’nin konvansiyonel teknolojilere göre doğa dostu bir teknoloji olan dolaşımlı akışkan yatak (17) 

(DAY) teknolojisiyle kurulan ilk ve tek santrali olan Çan Termik Santrali’nde yapılan incelemelerde 
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NOX ve PM emisyonlarının hem mevcut mevzuat ile hem de LCPD ile uyumlu olduğu, ancak 
SO2 emisyonlarında hedeflenen noktaya ulaşılamadığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde 
SO2 emisyonlarında yaşanan sorunun kömür kalitesinden ve teknik problemlerden kaynaklandığı 
anlaşılmaktadır. Kapsamlı ilave yatırımlar gerektirmeyen bu sorunların kısa vadede çözümüyle ilgili 
çalışmalar devam etmektedir.

 Proje kapsamında ele alınan son santral ise Seyitömer Termik Santrali’dir. Santralin son 2 yılda (18) 

tamamladığı elektrofiltre rehabilitasyonuyla toz emisyonları ile ilgili sorunu çözülmüştür. Ancak 
SO2 emisyonları ile ilgili sorunların çözülmesi için ciddi yatırım ihtiyacı vardır. Seyitömer Termik 
Santrali’nde LCPD’ye uyum yatırımları çerçevesinde 5 ayrı seçenek tanımlanıp, her bir seçeneğin 
yıllık eşdeğer maliyetleri, karşılaştırma yapılması amacıyla hesaplanmıştır. İlgili bölümde detaylarıyla 
anlatıldığı gibi tanımlanan bu 5 seçenek, kullanılan teknolojinin alt bileşenlerine göre daha da 
çeşitlendirilebilecektir.

 Seyitömer Termik Santrali üzerinde yapılan maliyet etkinliği analizinin sonuçları oldukça ilgi çekicidir. (19) 

Santralin mevcut faaliyet giderleri ve bakım-onarım masraflarının uluslararası standartlara göre 
oldukça yüksek olması maliyet etkinliği analizinin sonuçlarını etkilemektedir:

Çok önemli bakım/onarım ihtiyacı olmayacağı varsayımıyla, mevcut santrali hiçbir emisyon giderici yatırım (19a) 

yapmaksızın çalışabildiği sürece çalıştırmanın yıllık eşdeğer maliyeti, hemen 2008 başında bir BGD retrofit 
yatırım yapmanın yıllık eşdeğer maliyetinden düşüktür. 

Mevcut santralde BGD retrofit yatırımı yapmak yerine kazanı temiz teknolojili DAY linyit kazanıyla yenilemek (19b) 

çok daha avantajlı görünmektedir. Mevcut kazan DAY linyit kazanı ile yenilendiğinde hem SO2 salınımı 
LCPD’nin öngördüğü düzeylere indirilmekte, hem de aynı kazanım BGD retrofit yatırımına göre %34 daha 
düşük yıllık eşdeğer maliyetle elde edilmektedir.

Mevcut kazanı DAY linyit kazan ile yenilemek hiçbir şey yapmaksızın olduğu gibi çalıştırmaktan da daha (19c) 

avantajlıdır. 

Mevcut santralin kazanını DAY linyit kazanı ile değiştirmeyi ertelemek hem insan sağlığına olan olumsuzlukların (19d) 

devamına yol açacak, hem de yıllık eşdeğer maliyetlerin artmasına neden olacaktır.

Mevcut tesisi kapatıp, yerine aynı kapasitede komple yeni bir BGD üniteli pulvarize kömür yakma tesisi (19e) 

(PC+BGD) yatırımı yapmak yıllık eşdeğer maliyetleri yaklaşık 2 katına çıkaracaktır. Hemen 2008 başında 
böyle bir karar alınması yerine, komple yeni bir PC+BGD yatırımı yapmanın 10 yıl ertelenmesi yatırımın yıllık 
eşdeğer maliyetini yaklaşık %30 düşürecektir. Bu alternatifin seçilmesi durumunda hem santralin ömrü 30 
yıl uzayacak, hem de emisyonlar istenen düzeye inecektir. 

 Mevcut tesisin kapatılıp, yerine aynı kapasitede komple yeni bir DAY linyit santrali kurulmasının yıllık eşdeğer (19f) 

maliyeti, mevcut santrali olduğu gibi çalıştırmaya devam etmekten yaklaşık %90 daha yüksektir. Bu kararın 
ertelenmesi ile yıllık eşdeğer maliyet düşmektedir. Değişimin 10 yıl ertelenmesi halinde yıllık eşdeğer maliyet, 
hemen 2008 başında değişime başlamaya göre yaklaşık %26 düşmektedir. 

2008’de komple yeni bir PC+BGD santrali yerine, komple yeni bir DAY santrali yapmaya başlamanın yıllık (19g) 

eşdeğer maliyeti yaklaşık %9 daha düşüktür. Her iki seçeneğin de santralin ömrünü en az 30 yıl uzattığı 
ve LCPD sınır değerleri ile uyumlu alternatifler olduğu düşünülürse DAY teknolojisinin daha avantajlı olduğu 
görülmektedir. 

 Seyitömer Termik Santrali özelinde yapılan incelemelerden de görüleceği üzere yatırım alternatifleri (20) 

arasından en etkin olanının seçilmesi kadar, yatırımın ne zaman yapılacağı da son derece önemlidir. 
Bugüne kadar mevcut santrallerden emisyon düzeylerinin düşürülmesi için BGD retrofit yatırımının 
yapılması alternatifi ön plana çıkmıştır. Ancak yukarıda da ayrıntılarıyla bahsedildiği üzere, bu analizde 
yıpranmış konvansiyonel kazanın DAY teknolojisine sahip yeni bir kazanla değiştirilmesinin daha az 
maliyetli olacağı sonucu çıkmaktadır. Bu sonucun oluşmasında 3 etken sebep olmaktadır. 
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 Birincisi, DAY teknolojili yeni bir kazanın kullanım ömrü 30 yıl olarak öngörülmektedir. Ancak, BGD (21) 

retfrofit yatırımının ömrü yaklaşık 15 yıldır. Bir başka deyişle DAY kazanına yapılacak ilk yatırımdan 
daha uzun süre faydalanılabilecektir. İkinci olarak, tesislerde hali hazıda kullanılan konvansiyonel 
kazanlar 20–30 yıldır kullanılmaktadır. Bu da kazan ve ilgili ünitelerin yıllık bakım ve onarım giderlerini 
artırmaktadır. BGD retrofit yatırımı ile bu giderlerin devamı, hatta artarak süreceği öngörülürken, 
DAY kazan yenilemesi ile bu bakım-onarım giderleri minimize edilebilecektir. Üçüncü olarak ele 
alınması gereken konu ise yüksek işletme maliyetleridir. Uluslararası standartlar ile karşılaştırıldığında 
mevcut tesislerin oldukça yüksek faaliyet giderlerinin olduğu gözlenmektedir. BGD retrofit yatırımı 
ile bu maliyetler artacakken, kazan yenileme ile hem emre amade oranlarının yükseltilmesi, hem de 
tesisin işçilik maliyetleri ve verimlilik anlamında uluslararası standartlara ulaşacağı öngörülmüştür. 
Bu etkenlerden dolayı DAY kazan yenileme alternatifi yıllık eşdeğer maliyeti en düşük maliyet 
olarak gözlenirken, tesislerin bir süre kullanılıp yepyeni tesislerle yenilenmesi alternatiflerinin de 
yıllık eşdeğer maliyetlerinin umulduğu kadar yüksek olmadığı gözlenmiştir. Hatta bu alternatfilerde 
mevcut kapasitenin çok üstünde yeni kapasite oluşturularak arz güvenliği sorunun çözümü 
yönünde de adımlar atılabilecektir.

 Unutulmaması gereken nokta, bu çalışma LCPD’nin uyumlaştırılması ile ilgili pilot bir çalışmadır. (22) 

LCPD’ye uyum stratejisi ve yol haritası bu çalışmada yer almamıştır. Tüm tesisleri içeren ayrıntılı 
analizler, bu çalışmanın varsayımlarını da yeniden gözden geçirecek şekilde tekrarlanmalıdır. Bu 
çalışma hangi santrallerde, hangi yıllarda, hangi yatırımların, hangi kaynaklardan finanse edileceğini 
de içerecek şekilde hazırlanmalıdır. 

 Kurumlar arası koordinasyonun ve politika tutarlılığının sağlandığı durumda hem LCPD’nin (23) 

gereklerinin yerine getirilebileceği, hem vatandaşlarımıza sürdürülebilir bir çevre sağlanabileceği, 
hem elektrikte arz güvenliğinin sağlanacağı, hem de yerli enerji kaynaklarının etkin bir şekilde 
kullanılabileceği görülecektir. Kurumlar arası koordinasyonun sağlanmadığı ve DEA gibi süreçlerle 
politika yapma süreçleri desteklenmediği durumda ise kamu kaynaklarının verimsiz alanlara 
kayabileceği, çelişen politikaların hazırlanacak mevzuatı uygulanamaz hale getirebileceği, bunun 
da çevre gibi önemli bir fasılda AB’ye uyum sürecini yavaşlatabileceği unutulmamalıdır.
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GİRİŞ
Türkiye’nin AB Müktesebatına uyum sürecinde etki analizi kapasitesinin güçlendirilmesi 
çalışmalarının bir parçası olarak TEPAV ve ortakları tarafından Avrupa Bilgi Köprüleri Programı’na 
sunulan “AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek Çevre 
Başlığında Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi’’ Avrupa Birliği’nin hibe desteğini alarak 
30 Aralık 2006 tarihinde başlatılmıştır. Bu proje Türkiye’de etki analizi konusunda kamu kurum 
ve kuruluşlarında, özel sektör temsilci kuruluşlarında, üniversitelerde, düşünce kuruluşlarında, 
yerel idare ile sivil toplum örgütlerinde, bölgesel kalkınma ajanslarında ve medyada farkındalık 
yaratılmasını amaçlamaktadır. 

Projenin bir diğer amacı da örnek bir uygulama ile kapasitenin geliştirilmesi ve yayınlanan bu 
rapor ile sürece katkı sağlanmasıdır. Bu çerçevede, çeşitli seminer ve çalıştayların ardından, 
etki analizi uygulama kapasitesinin oluşturulması açısından, Türkiye’nin Ulusal Program 
önceliklerinden biri olan Büyük Yakma Tesisleri Direktifi’ne (LCPD – 2001/80/EC) ilişkin pilot 
etki analizi yapılmış, çalışmada sadece linyit termik santralleri üzerine odaklanılmıştır. Proje 
sürecinde, paydaşlar belirlenmiş, yurtdışından gelen uzmanlar tarafından paydaşlara Düzenleyici 
Etki Analizi (DEA) konusunda eğitim verilmiş, Danışma Kurulu ve Çalışma Grubu oluşturulmuş, 
seçilen termik santrallerden Yatağan, Çan ve Seyitömer Termik Santralleri ziyaret edilmiş, termik 
santrallerden ve paydaşlardan edinilen bilgiler ışığında yapılan etki değerlendirmesi çalışması 
sonlandırılmıştır.

DEA konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla başlatılan bu projede, amaç LCPD’nin 
uyumlaştırılması üzerine detaylı bir etki analizi yapmak değildir. Bulguları bu raporla açıklanan 
pilot DEA uygulamasının en önemli sonucu, LCPD’nin uyumlaştırılması gibi yüksek maliyetli ve 
çok taraflı düzenlemelerin tasarlanmasından önce kapsamlı DEA çalışmalarının yürütülmesinin 
gerekli ve vazgeçilmez  olduğudur. 

Önce ABD’de, daha sonra AB’de ve diğer gelişmiş-gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaşan DEA 
ile amaçlanan, politika önerilerinin, uygulamada karşılaşılabilecek olası risklerin, bu hedeflere 
ulaşmada izlenebilecek alternatif tedbirlerin, uygulama sonucunda ortaya çıkacak muhtemel 
etkilerin tek bir çerçevede ortaya konmasıdır. Bunun için de öncelikle mevcut durumun net bir 
şekilde ortaya konması, düzenleme ile neyin amaçlandığının anlaşılması gerekmektedir. Daha 
sonra bu düzenlemeden etkilenen paydaşların belirlenmesi, sorunun tanımlanması gerekecektir. 
Sorunun çözümü için alternatifler belirlendikten sonra ise nesnel analizlerle alternatifler 
değerlendirilmelidir. Ancak tüm bu süreçlerde tüm paydaşlarla danışma (müzakere) sürecinin 
yürütülmesi belki de DEA’nın en önemli özelliğidir.

AB’nin ilk olarak 1988 yılında yürürlüğe koyduğu ve 2001 yılında yeniden düzenlediği Büyük 
Yakma Tesisleri Direktifi, kullanılan yakıt türüne bakılmaksızın, termal girdisi 50 MW’a eşit ya 
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da daha fazla olan yakma tesislerinden kaynaklanan kirleticileri azaltmayı amaçlamaktadır. Bu 
bağlamda büyük yakma tesislerinden kaynaklanan toz (PM), kükürtdioksit (SO2) ve azot oksit 
(NOx) emisyonlarına sınır değerler getirmektedir. Böylece halk sağlığına ve ekosisteme verilen 
zararların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Ancak, LCPD’nin uyumlaştırılması sorunu tek 
boyutlu bir sorun değildir. Enerji politikasından kamu maliyesine, özelleştirme politikasından 
yatırım finansmanına kadar birçok konuda karar alınmasını gerektirmektedir. İlerleyen bölümlerde 
ayrıntılarına yer verilecek bu boyutlardan kısaca bahsetmek sorunun tanımlanmasında faydalı 
olacaktır.

LCPD’nin uyumlaştırılması için büyük yakma tesislerinde emisyon giderici yatırımlar yapılmalıdır. 
Yatırım gereksiniminin çok büyük bir kısmı emisyonun da önemli bir kısmına neden olan elektrik 
üretim tesislerindedir. Elektrik üretiminde ise yerli linyit ile çalışan termik santraller ana kirletici ve 
en fazla yatırıma ihtiyaç duyan tesisler olarak ön plana çıkmaktadır. Linyitle çalışan ve baca gazı 
arıtma ve benzeri emisyon kontrol yatırımlarına ihtiyaç duyan tesislerin hemen hemen tamamı ise 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)’ın kontrolündedir. Bir başka deyişle, kamunun LCPD’nin 
uyumlaştırılması düzenlemesinin sonucunda en fazla etkilenen paydaş bir diğer kamu teşekkülü 
olan EÜAŞ olacaktır.

EÜAŞ’ın üretim ve yatırım kararlarını ise kamu bütçe dengesinden, özelleştirme ve enerji 
politikalarından bağımsız olarak ele almak mümkün değildir. 2001 krizi sonrasında başlatılan ve 
önemli bir gelişme kaydedilen ekonomik programın en önemli bileşeni mali disiplindir. Faiz dışı 
fazla hedefinin tutturulması için tüm kamu kurumlarının yatırım bütçeleri kısılmıştır. 

Bunun yanında, 2001 yılı sonrasında elektrik sektörü ciddi bir yeniden yapılanma sürecine 
girmiştir. Dikey ayrışma gerçekleşmiş, dağıtım ve üretim şirketlerinin özelleştirilmesi vizyonu 
uygulanmaya çalışılmaktadır. Elektrik sektörünün serbestleşmesi ve kamunun yatırımcı olarak 
payının azaltılması amaçlanmaktadır. Bu sebeple, özelleştirme öncesi tesislere kapsamlı 
yatırımların yapılmasına sıcak bakılmamaktadır.

Türkiye’de enerji politikasının en önemli iki bileşeni arz güvenliği ve dışa bağımlılıktır. Türkiye 
ciddi bir arz güvenliği sorunu ile karşı karşıyadır. Mevcut ve inşa halindeki tesislerin güvenilir 
üretimleri göz önünde bulundurulduğunda iyimser senaryoda 2009 yılında, kötümser senaryoda 
2008 yılında elektrik talebi karşılanamayacak durumdadır (TEİAŞ, 2007). Bir başka deyişle, 
Türkiye’nin mevcut tesislerini tam kapasite ile sürekli olarak çalıştırması bir zarurettir. Bunun 
yanında kamu kaynaklarının ve özel sektör yatırımcılarının yeni üretim tesislerine yatırım yaparak 
üretim kapasitesini arttırması gerekmektedir.   

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı son yıllarda %72 düzeyine ulaşmıştır. Petrol ve doğalgaz 
fiyatlarındaki hızlı artış enerji maliyetleri üzerinde oldukça ciddi bir baskı yaratmaktadır. Bu 
nedenle, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından arz güvenliği sağlanırken dışa 
bağımlılığın azaltılması amacıyla yerli kömürle çalışan termik ve hidroelektrik santrallere öncelik 
verilmesi, kaynak çeşitliliğinin arttırılması ana yatırım stratejisi olarak belirlenmiştir.

İnsan sağlığının ve çevrenin korunması, yaşam kalitesinin arttırılması için havaya salınan tüm 
kirleticilerin azaltılması ise toplumun vazgeçilmez önceliklerinden biridir.

Tüm bu bilgiler ışığında LCPD’nin Türk mevzuatına uyumlaştırılması sorununu, Türkiye’nin 
mali kısıtları ve özelleştirme politikası çerçevesinde, arz güvenliğini sağlayarak ve dışa 
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bağımlılığı azaltarak termik santrallerinden havaya yayılan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen 
emisyonların AB mevzuatına uygun bir şekilde azaltılması olarak tanımlamak gerekmektedir. Bu 
sorunun çözülebilmesi için yapılan etki analizi çerçevesinde tüm paydaş kuruluşların katılımıyla 
verimli bir danışma süreci yürütülmüş ve ortak akıl oluşturulması yönünde önemli kazanımlar 
sağlanmıştır. 

Proje kapsamında incelenen tesislerde LCPD uyumlaştırması açısından emisyon giderici 
yatırım ve rehabilitasyon gereksinimleri tespit edilmiştir. Seyitömer Termik Santrali özelinde ise 
LCPD’nin Türk mevzuatına uyumlaştırması sorununun çözümü için seçenekler tanımlanmıştır. 
Bu seçenekler, “hiçbir şey yapmama - santrali olduğu gibi çalıştırmaya devam etme” yanısıra 
ne zaman, hangi teknolojiye yatırım yaparak, emisyon salınımları istenen düzeye indirilmeli, ya 
da hangi, aynı kapasitede, temiz teknolojili yeni santral kurmalı, olarak tanımlanmıştır. Alternatif 
yatırımlar değerlendirilirken maliyet etkinliği analizi kullanılmış, farklı seçeneklerin değişen 
işletme ve bakım-onarım giderlerinin yatırımların yıllık eşdeğer maliyetini önemli şekilde etkilediği 
gözlenmiştir. Seyitömer Santrali için emisyon kontrol ve temiz teknoloji yatırımları seçeneklerinin 
değerlendirilmesi bölümünde ise yapılan çalışmanın metodolojisi, varsayımları, kullanılan değerler 
ve örnek üzerinden varılan sonuçlar özetlenmektedir.

Raporun ikinci bölümünde DEA, bileşenleri ve önemi açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde LCPD 
ve ilgili AB mevzuatı, sonraki bölümde hava kalitesi ve endüstriyel tesislerden kaynaklanan 
hava kirliliği ile ilgili Türk mevzuatı aktarılmaktadır. Beşinci bölümde LCPD’nin Türk mevzuatına 
uyumlaştırılması ile ilgili bu güne kadar yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Sorun tanımı ve pilot 
DEA uygulamasının kapsamı yedinci bölümde ayrıntılandırılmıştır. Paydaşlar ve etki alanları, 
danışma süreci ile ilgili değerlendirmeler takip eden bölümde açıklanmaktadır. Dokuzuncu 
bölümde LCPD’nin uyumlaştırılmasında karşılaşılacak maliyetler ve temiz teknoloji yatırımları 
ile emisyon giderici teknoloji alternatifleri aktarılmıştır. LCPD’nin uyumlaştırılmasından beklenen 
faydalar onuncu bölümde ayrıntılarıyla incelenmiştir. Onbirinci bölümde seçilen santraller ile ilgili 
bulgular ve santrallerin LCPD’ye uyum düzeyleri incelenmiş, takip eden bölümde maliyet etkinliği 
metodolojisi ve analizi aktarılmıştır. Rapor sonuçlar ve değerlendirmelerle sonlanmaktadır.
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A. Düzenleyici Etki Analizi 
Sosyal ve ekonomik amaçlara yönelik olarak devlet tarafından yürürlüğe konulan kurallar, 

kamusal politikalar ve uygulamaların bütünü olan düzenlemelerin amacının ve hedeflenen 
sonuçlarının açıkça ortaya konması gerekmektedir. Planlanan amaca ulaşmak (etkililik) ve bu 
amacı en az maliyet ile gerçekleştirebilmek (etkinlik) daha iyi düzenleme sürecinin temel taşlarıdır. 
Düzenleyici Etki Analizi (DEA), önerilen düzenlemelerin/politikaların muhtemel olumlu ve olumsuz 
etkilerinin ve bu etkilerin toplumun değişik kesimleri arasındaki dağılımının sistematik olarak 
değerlendirilebilmesi için bir çerçeve sunarak, karar alma sürecinin niteliğini arttırmak amacını 
güder. Dolayısıyla DEA, bir karar alma aracı değil, karar alma sürecinin niteliğini ve etkinliğini 
arttırıcı bir araç olarak değerlendirilmelidir. 

DEA ile kamu kurumlarında düzenleyici karar mekanizmalarının niteliğinin arttırılması, yapılan 
düzenlemelerin daha iyi yönetişim ilkeleri (hesap verilebilirlik, şeffaflık ve tutarlılık) ile örtüşmesi ve 
böylelikle daha başarılı politikalar geliştirilmesi sağlanabilir. DEA, kamunun karar alma süreci için 
hayati bir önem taşısa da uygulama alanı bu süreçle sınırlı kalmamakta, özel sektör tarafından 
da strateji belirlemede etkin bir şekilde kullanılmaktadır.  

 
Düzenleme sürecinin sağlıklı işleyebilmesi açısından düzenleyicilerin bağımsız olması ve 

sorumlu oldukları mercilerin açıkça belirlenmesi gereklidir. Bu noktada düzenleyicilerin ne 
ölçüde bağımsız olmaları gerektiği ve bağımsızlıklarını nasıl koruyabilecekleri konuları önem 
kazanmaktadır.  Ancak, kamunun organizasyon yapısındaki ve düzenleyici kurumlardaki 
farklılıklardan dolayı bütün ülkeler ve kurumlar için tek bir ideal çerçeve bulunmamaktadır. 

I. Düzenleyici Etki Analizinin İlkeleri
DEA ile amaçlanan, politika önerilerinin hedeflerinin, uygulamada karşılaşılabilecek olası 

risklerin, bu hedefe ulaşmada izlenebilecek alternatif tedbirlerin, uygulama sonucunda ortaya 
çıkacak muhtemel etkilerin tek bir çerçevede ortaya konmasıdır. Bu açıdan DEA, alınmış 
kararları meşrulaştırma aracı değil, doğru kararı belirleme aracı olarak politika yapım sürecine 
dahil edilmelidir. 

DEA sürecinin objektif ve siyasi etkiden bağımsız olması, analizlerin belli bir çıkar grubuna 
hizmet etmemesi bakımından önemlidir. DEA sürecinin tarafsız bir bakış açısıyla, bütün çıkar 
gruplarının görüşlerini yansıtacak şekilde tasarlanması paydaşların bu sürece en başından 
itibaren dahil edilmesiyle mümkün olur. Böylelikle, sorunun en doğru şekilde tanımlanmasına ve 
alternatif politikaların etkilerinin değerlendirilmesine olanak sağlanır.  Bu nedenle DEA, düzenleme 
sürecinin hemen başında, henüz taslak hazırlanmadan önce başlatılmalıdır. 

2. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ
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Bir düzenleme, çatışan çıkarlara sahip olan pek çok paydaş içerebileceğinden, düzenleme 
her bir paydaş üzerinde farklı etkilere yol açabilir. Bu nedenle, düzenleme farklı amaçları olan 
paydaşların ortak çıkarlarını kollayan bir dengelemeyi gerektirmektedir. Çelişen bu istekler 
arasında karar verirken kamu, taraflar arasında dengeleyici bir rol üstlenmeli ve tüm kesimleri 
gözeterek toplumun faydasını maksimize etmelidir. DEA’nın her duruma uyacak tek bir şablonu 
bulunmamakta, ülkenin/durumun ihtiyaç ve koşullarını karşılayan, duruma özgü bir yaklaşım 
gerektirmektedir. 

II. Düzenleyici Etki Analizinin Metodolojisi
DEA metodolojisi aşağıdaki adımlarda özetlenebilir:

Düzenlemeye ilişkin sorunun tanımlanması (düzenlemenin amacı nedir?):1. 
Hedeflerin ve hedeflere uygun politika araçlarının belirlenebilmesi için sorunun boyutunun, 
kapsamının, nedenlerinin ve bu nedenlerin kendi içlerindeki direk ve dolaylı etkileşimlerinin 
net bir şekilde, genel ifadelerden kaçınılarak tanımlanması gerekmektedir. Ayrıca, ilgili 
taraflar ve etkilenen kitleler de  belirlenmelidir.

Hedeflerin tanımlanması:2. 
Bir politika önerisinin hedefleri, çözülmek istenen probleme ve bu problemin temel 
sebeplerine uygun olarak belirlenmelidir. Hedefler: 

Kesin: farklı yorumlamalara neden olmamalı, tanımlı ve somut olmalıdır.a. 
Ölçülebilir: başarı düzeyinin ölçülebilmesine imkân vermelidir. b. 
Benimsenmiş: uygulayıcılar tarafından benzer şekilde anlaşılmalı, yorumlanmalı c. 
ve benimsenmelidir.
Gerçekçi: uygulayıcılar tarafından anlamlı bulunmalıdır.d. 
Zamana bağlı: belli tarih ve zaman periyoduna bağlanmalıdır.e. 

Politika seçeneklerinin tanımlanması:3. 
Belirlenen hedeflere ulaşmak için izlenecek yol tek bir politika aracıyla şekillendirilmemeli, 
farklı politika alternatifleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu alternatifler oluşturulurken 
soruna mümkün olduğunca geniş bir bakış açısıyla yaklaşılmalı ve “hiçbir şey yapmama”nın 
da bir alternatif olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.
 
Muhtemel ekonomik, toplumsal ve çevresel etkilerinin belirlenmesi:4. 

Bu etkilerin neler olduğu ve nasıl meydana geldikleri açıklığa kavuşturulmalıdır. a. 
Etkiler belirlenirken nedenler ve sonuçlar arasındaki ilişki net bir şekilde 
açıklanmalıdır. 
Kimin ne şekilde etkilendiği tanımlanmalıdır. Düzenlemenin farklı sosyal ve b. 
ekonomik kesimler üzerindeki etkilerinin ortaya konulmasının yanı sıra gelir dağılımı 
üzerindeki etkilerinin de incelenmesi gerekmektedir.1 Düzenlemeden etkilenecek 
kesimlerin tespitinde paydaş analizi, mülakat ve anket gibi tekniklerden, mevcut 
kaynak ve istatistiklerden yararlanılabilir.
Mümkün olan durumlarda, etkiler nicel, nitel ve parasal anlamda değerlendirilmelidir. c. 
Etkilerin ortak ölçekte (tercihen parasal) ifade edilmesi alternatiflerin 
karşılaştırılabilmesi açısından kolaylık sağlayacaktır. 
Politika seçimlerinde risk ve belirsizliklerin dikkate alınması gerekmektedir.d. 

1  Politika alternatiflerinin muhtemel ekonomik/mali, toplumsal ve çevresel etkileri ile ilgili temel sorular Avrupa Komisyonu’nun “Etki 
Analizi Yönergeleri (Impact Assessment Guidelines)” belgesinin 1. tablosunda detaylı bir şekilde listelenmiştir.
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Seçe5. neklerin karşılaştırılması: 
Etkileri ortak bir paydada toplanan politika seçenekleri karşılaştırılmalı, karar alma aşaması 
politika yapıcılara bırakılmalıdır. Seçeneklerin karşılaştırılması için kullanılabilecek olan 
araçlar Bölüm IV’te açıklanmıştır.

İzleme ve değerlendirme:6. 
Bu süreçte bir izleme/değerlendirme planının hazırlanması ve düzenleme ile amaçlanan 
temel hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının tespiti için ana göstergelerin tanımlanması 
gerekmektedir.

III. Düzenleyici Etki Analizinde Müzakere Mekanizması
İlgili tüm paydaşların etki analizi sürecine en başından itibaren dahil edilmesi, sürecin şeffaflığını 

arttırmada önemli bir rol oynar.  Müzakere mekanizması öğrenme sürecini geliştirerek, sorunun 
daha iyi anlaşılmasına, düzenlemenin tüm kesimler tarafından benimsenmesine olanak verir. 
Böylelikle, uygulama aşamasına daha yumuşak bir geçiş sağlanır. Düzenlemenin tüm kesimlerin 
ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, sonuçlarının öngörülebilmesi ve kalitesinin arttırılabilmesi ancak 
müzakere süreci ile mümkündür. Müzakere süreci politika yapıcılarda, DEA’nın en üst siyasi 
düzeyde kullanma istekliliğini arttırarak DEA’yı düzenleme sürecinin ayrılmaz bir parçası haline 
getirebilir. Bu anlamda, sistematik kamusal müzakere süreçleri oluşturmak yüksek önem 
arz etmektedir. Bu tür müzakere mekanizmaları ülkenin ve problemin yapısına göre farklılık 
göstermektedir. Müzakere mekanizmasının önündeki en önemli engel müzakerenin zaman 
gereksinimi nedeniyle yasama ve düzenleme sürecini yavaşlatmasıdır. Bu nedenle, karar 
alıcıların müzakere sürecini DEA’nın dışında bırakarak süreci kısaltma eğilimine girme tehlikeleri 
ortaya çıkabilir. Ancak bu tür bir yaklaşım, etki analizi sürecinin iyileştirilmesinde olumsuz rol 
oynayacaktır.     

IV. Seçeneklerin Karşılaştırılması için Kullanılacak Araçlar 
Belirlenen hedeflere ulaşmak için tasarlanan politika alternatiflerinin etkilerini karşılaştırmada 

kullanılacak yöntemler aşağıda sıralanmıştır. Uygulanacak yöntemler sorunun yapısına göre 
farklılık göstermektedir.

Fayda-Maliyet Analizi: Her seçeneğin fayda ve maliyetlerini, tercihen parasal anlamda, 
karşılaştırır. Tüm ölçülebilir etkileri dikkate alarak zamana yayılmış fayda ve maliyetleri 
hesaplar. Nitel fayda ve maliyetlerin etkilerini, bu etkilerin toplumun katmanları arasındaki 
dağılımını hesaba katamayabilir. Ayrıca, sosyal iskonto oranının tespitini gerektirir.

Maliyet Etkinliği: Her tedbir için birim etkinlik başına maliyeti ölçer. Benzer fayda 
sağlayan alternatiflerin karşılaştırılmasında daha etkindir. Faydaların parasal olarak 
değerlendirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda fayda-maliyet analizine bir alternatif 
oluşturur. Ancak, optimal fayda seçimi konusunda çözüm sağlamaz, net faydayı 
hesaplamaz ve dolaylı etkileri göz ardı ederek tek bir fayda tipi üzerinde yoğunlaşır. 

Çok-Kıstaslı Analiz: Niceliksel, niteliksel ve parasal değerlerin bir karışımı olarak ifade 
edilen fayda ve maliyetleri belirlenen kriterler vasıtasıyla karşılaştırır. Farklı teknikler 
kullanarak alınan kararların olumlu ve olumsuz etkilerini tek bir çerçeve içinde birleştirir. 
Birden fazla ve birbiriyle çelişebilen hedeflerin olduğu durumlarda kullanılır. Politika 
alternatiflerini karşılaştırırken çok boyutluluğu dikkate alır, tercihleri belirtir, fayda ve 
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maliyetlerin toplumsal dağılımını içerebilir. Ancak, öznel olma riski taşır ve net fayda her 
zaman belirlenemeyebilir.

Risk Analizi: Amaç, karar alıcılara yapılacak düzenlemelerdeki riskleri azaltma olasılıkları 
konusunda veri sunmaktır. 

Duyarlılık Analizi: Analizde kullanılan çeşitli parametrelerde oluşabilecek değişikliklerin, 
analizin sonuçlarını ne şekilde değiştireceğini inceler. Tüm yöntemler için, özellikle 
belirsizlik ortamında gereklidir.

B. Düzenleyici Etki Analizi’nin Uygulanması

I. Küresel Ekonomiye Entegrasyonda Düzenleyici Etki Analizi
Yakın zamana kadar düzenleme, piyasa mekanizmasına bir müdahale olarak ele alınmış olsa 

da dışsallıklar ve eksik rekabet nedeniyle meydana gelen piyasa aksaklıkları, piyasaları düzenleme 
gereğini ortaya çıkarmıştır. Ancak, piyasaların etkin ve etkili işleyişi için sadece düzenleme değil, 
daha iyi düzenleme de gereklidir. Bu bağlamda DEA, alınan politika kararlarının ülke ekonomisi 
ve toplum refahı üzerindeki etkilerini ortaya koyarak, politika tasarım sürecini iyileştirerek “daha 
iyi düzenleme”ye bir geçiş aracı olarak ortaya çıkmıştır.  Daha iyi düzenleme her zaman daha 
çok düzenleme anlamına gelmemekte, bazı durumlarda “hiçbir şey yapmamak” da bir alternatif 
olabilmektedir. Dolayısıyla, piyasa aksaklıkları ile düzenleme aksaklıkları arasında bir denge 
oluşturulmalı ve düzenlemenin kapsamına ve içeriğine durum bazında karar verilmelidir.

Küresel ekonomiye uyum sağlama yolunda olan Türkiye’de de DEA’nın hem kamuda, hem 
de özel sektörde karar alıcılar tarafından uygulanması, düzenleme kalitesinin arttırılması ve 
uzun vadede ülke refahı için kritik bir önem arz etmektedir. Ülkenin küresel düzeyde rekabet 
gücünü koruyabilmesi ve uluslararası arenada aktif bir rol oynayabilmesi için alınacak kararların 
etkilerinin ölçülerek sonuçlarının öngörülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Türkiye’de 2006 
yılında yürürlüğe giren “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile muhtemel 
etkisi 10 milyon YTL’nin üzerinde olan bütün kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının 
düzenleyici etki analizleri kullanılarak hazırlanması öngörülmektedir. Ayrıca Başbakanlık, etkisi 
10 milyon YTL’nin altında kalan düzenlemeler için de düzenleyici etki analizi hazırlanmasını 
isteyebilecektir. 

  
II. Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Etki Analizi

Avrupa Birliği’nde Düzenleyici Etki Analizi
AB’de etki analizi ilk olarak “Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi” (2001) ve “Daha İyi 

Düzenleme” (2002) belgelerinde ele alınmıştır. “Etki Analizi üzerine 5 Haziran 2002 Tebliği” ile DEA 
yeniden tanımlanmış, AB’deki bütün kurumlar için zorunlu hale getirilmiş, içeriği genişletilmiş ve 
2005 yılında “Etki Analizi Yönergeleri” ile karar alma mekanizmasına tam olarak entegre edilmiştir. 
Bu belge ile etki analizi, Komisyon Çalışma Programı’nın bütün düzenleyici teklifleri, politika 
tanımlama belgeleri ve harcama programları için zorunlu hale getirilmiştir. Paydaşlarla müzakere 
de DEA sürecinin ilkelerinden biri haline gelmiştir. Aday ülkeler ise DEA’yı AB müktesebatına 
uyumun etkilerini incelemek üzere  kullanmaktadırlar. Ancak, DEA üye ülkelerin katılım süreci 
için tasarlanmış bir araç değildir. Amaç, karar alma süreçlerini geliştirmektir. 
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Türkiye’nin AB’ye Uyum Sürecinde DEA’nın Kullanımı
Avrupa Birliği ile 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelerin başlamasıyla Türkiye hızlı bir reform 

sürecine girmiştir. Bu süreçte uygulanacak reformların sayısal çokluğu kadar, reformların kalitesi 
de önem kazanmaktadır. 

Kamu açısından bakıldığında, AB’ye uyum sürecinde DEA’nın kullanılması ile AB Müktesebatı 
ve Türkiye Mevzuatı arasındaki boşluk ve uyumsuzluklar tespit edilebilecek, Türkiye’nin katılım 
sürecinde istisna talep edebileceği alanlar belirlenebilecek, müktesebata uyumun maliyetlerinin 
en aza indirilmesi için alternatif senaryolar geliştirilebilecek ve uyumun yerel ve merkezi bütçe 
üzerindeki etkileri belirlenebilecektir. Böylelikle kamu kesimi, iş çevreleri ile toplum kesimlerinin 
uyuma daha bilinçli hazırlanması için ortam sağlayabilecektir. Özel sektör açısından ise, DEA ile 
iş ortamında meydana gelebilecek değişikliklere hazırlık yapılabilecek, uyum maliyetleri önceden 
hesaplanarak gerekli tedbirler alınabilecek, olası fırsatlar belirlenebilecek, ileriye yönelik planlar 
daha gerçekçi bir şekilde yapılabilecektir. 

Türkiye’nin AB müktesebatına uyum sürecinde etki analizi kapasitesinin güçlendirilmesi 
çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla TEPAV ve ortakları AB’nin hibe desteğini alarak “ AB 
Müktesebatına Uyum Sürecinde Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek Çevre Başlığında 
Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi “ni başlatmıştır. Projede etki analizi konusunda 
kamu, özel ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarında farkındalık yaratmak ve kapasite oluşturmak 
amacıyla eğitimlerin yanı sıra çevre başlığında bir uygulama öngörülmüştür.

Örnek uygulama, ‘Büyük Yakma Tesisleri Direktifi (LCP-2001/80/EC) uyumlaştırması için, 
sadece seçilmiş linyit termik santrallerine odaklanan bir mikro etki analizi çalışmasıdır. Aşağıda ki 
bölümde söz konusu Direktif ve ilgili diğer direktifler ile Türkiye’de bu konuda yapılmış çalışmalar 
yer almaktadır.
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A. Büyük Yakma Tesisleri Direktifi
Büyük Yakma Tesisleri Direktifi (LCP-2001/80/EC) kullanılan yakıt türüne  bakılmaksızın, 

termal girdisi 50 MW’a eşit ya da daha fazla olan yakma tesislerinden kaynaklanan kirleticileri 
azaltmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda büyük yakma tesislerinden kaynaklanan toz (PM), 
kükürtdioksit (SO2) ve azot oksit (NOx) emisyonlarına sınır değerler getirmektedir. Böylece halk 
sağlığına ve ekosisteme verilen zararların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

Direktife göre, 1 Temmuz 1987’den önce lisans alan tesisler 1 Ocak 2008’e kadar belirlenen 
sınır emisyon değerlerine uyabilir, 1 Ocak 2008 ile 31 Aralık 2015 arasında 20.000 saat çalışıp 
kapatılabilir, yılda 2.000 saati geçmemek üzere faaliyetlerini sürdürebilir veya ulusal emisyon 
indirim planına dahil olarak toplam emisyon sınırları içerisinde değerlendirilebilir. 

1 Temmuz 1987 ile 27 Kasım 2002 arasında lisans almış katı yakıt kullanan tesisler Tablo 
1’de verilen emisyon değerlerine uymak zorundadırlar.

Tablo 1: 1 Temmuz 1987 ile 27 Kasım 2002 arasında lisans almış katı yakıt kullanan tesisler 
için emisyon sınır değerleri

Yakıt Isıl Güç-YIG (MW)
Emisyonlar (mg/Nm³) %6 O2

Toz SOx NOx

50≤YIG<100 100 2000 600

100≤YIG<300 100 2000-400 600

300≤YIG<500 100 2000-400 600

YIG≥500 50 400 500

Kaynak:LCPD

27 Kasım 2002 tarihinden sonra lisans almış katı yakıt kullanan tesisler ise Tablo 2’de 
belirtilen sınır değerlere uymakla yükümlüdürler.

3. BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ DİREKTİFİ 
İLE İLGİLİ AB MEVZUATI
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Tablo 2: 27 Kasım 2002 sonrasında lisans almış katı yakıt kullanan tesisler için emisyon sınır 
değerleri

Yakıt Isıl Güç-YIG (MW)
Emisyonlar (mg/Nm³) %6 O2

Toz SOx NOx

50≤YIG<100 50 850 400

100≤YIG<300 30 200 200

300≤YIG<500 30 200 200

YIG≥500 30 200 200

Kaynak:LCPD

Emisyonların ölçümü direktifte belirlenen metodlara göre gerçekleştirilmek durumundadır. 
Ayrıca, üye ülkeler tesislerin emisyonlarını denetlemek için gerekli adımları atmak zorundadır. Her 
ne kadar LCPD’ye uyum tüm AB ülkeleri için zorunluysa da, direktifin uygulanması konusunda 
AB’ye yeni üye ülkelerden bazıları çeşitli derogasyonlar almışlardır. Bu derogasyonların özeti 
Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3: LCPD için Alınan Derogasyonlar

Ülke
Derogasyon Alınan 

Madde
Alınan Derogasyon Ne Zamana Kadar Geçerli

Güney Kıbrıs
Madde 4(3)
EK IV: Bölüm A

Eylül 2002’de kurulan iki 
tesise ait kazanlardaki SO2 
emisyon sınır değerinin 1700 
mg/Nm3 olarak uygulanması

Aşağıdaki şartlardan biri 
gerçekleşinceye kadar:
- Kazanların yenilenmesi
- Doğalgazın kullanılabilir hale 
gelmesi
- Güney Kıbrıs’ın elektrik ihraç 
etmeye başlaması
- Mevcut kazanların 
faaliyetlerinin sona ermesi

Çek Cumhuriyeti
Madde 4(1)
EK III: Bölüm A

SO2 sınır değerlerinin iki tesis 
için uygulanmaması

31 Aralık 2007

Estonya
Madde 4(3)
EK III: Bölüm A
EK VII: Bölüm A

SO2 ve toz emisyon sınır 
değerlerinin üç tesis için 
uygulanmaması

31 Aralık 2010 (Bir tesis için)
31 Aralık 2015 (Diğer iki tesis 
için)

Macaristan

Madde 4(1)
EK III: Bölüm A
EK IV: Bölüm A
EK V: Bölüm A
EK VI: Bölüm A
EK VII: Bölüm A

SO2, NOx ve toz emisyon 
sınır değerlerinin sekiz tesis 
için uygulanmaması

31 Aralık 2004

Litvanya

Madde 4(3)
EK IV: Bölüm A
EK VI: Bölüm A

SO2 ve NOx emisyon sınır 
değerlerinin dört tesis için 
uygulanmaması

31 Aralık 2015
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Ülke
Derogasyon Alınan 

Madde
Alınan Derogasyon Ne Zamana Kadar Geçerli

Malta
Madde 4(1)
EK VII: Bölüm A

Toz emisyon sınır değerinin 
bir tesis için uygulanmaması

31 Aralık 2005

Polonya
Madde 4(3)
EK III: Bölüm A
EK IV: Bölüm A

SO2 için emisyon sınır 
değerinin 36 tesis için 
uygulanmaması

31 Aralık 2015

Polonya
Madde 4(3)
EK VI: Bölüm A

500 MW’tan fazla kapasiteli 
tesisler için geçerli olan NOx 
emisyon sınır değerlerinin 21 
tesis için uygulanmaması

31 Aralık 2017

Polonya
Madde 4(3)
EK VII: Bölüm A

Toz emisyon sınır 
değerlerinin 29 tesis için 
uygulanmaması

31 Aralık 2017

Slovakya

Madde 4(3)
EK III: Bölüm A
EK IV: Bölüm A
EK V: Bölüm A
EK VI: Bölüm A
EK VII: Bölüm A

SO2, NOx ve toz emisyon 
sınır değerlerinin üç tesis için 
uygulanmaması

31 Aralık 2007

Kaynak: Entec, 2005

B. Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi

1996 tarihinde yayınlanan Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC-96/61/EC) Direktifi’nin 
temel amacı AB içerisinde çeşitli sebeplerden kaynaklanan kirliliği minimize etmektir. Direktif 
çevre izinlerinin karakterini yeniden çizen bir yapıya sahiptir ve entegre bir yaklaşım içermektedir. 
Entegre yaklaşımdan kasıt, tesislerin havaya, suya ve toprağa emisyonları, atık oluşumu, gürültü, 
enerji verimliliği, ham madde kullanımı ve kazaların önlenmesi gibi tüm çevresel performansların 
dikkate alınmasıdır. 

IPPC Direktifi enerji, metal, maden, kimya ve diğer bazı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar 
için geçerlidir. Bu tesisler faaliyetlerini sürdürmek için Direktif’te belirlenen koşulları yerine 
getirmek ve AB ülkelerindeki yetkili otoritelerden izin almak zorundadırlar. Direktif, Ekim 1999 
tarihinden sonra kurulan tesislere, çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileme potansiyeli bulunan 
değişiklikler yapmayı amaçlayan tüm mevcut tesislere uygulanmaktadır. Diğer tesisler için 8 yıllık 
bir imtiyaz süresi tanınmıştır. 

AB Komisyonu 2005 yılının sonunda IPPC Direktifi için bir gözden geçirme süreci başlatmıştır. 
Gözden geçirme sürecinin 2007 yılında tamamlanacağı Komisyon tarafından belirtilmiştir. Bu 
gözden geçirme IPPC Direktifi’nin ilgili olduğu diğer direktifleri de kapsamaktadır. Nihai amaç 
farklı çevre direktiflerinin entegrasyonunu sağlamaktır. Dolayısıyla LCPD ile IPPC Direktifi’nin 
tek bir çatı altında birleştirilmeleri gündemdedir. Şu anki durumda LCPD’ye uyum IPPC için bir 
ön koşuldur, ancak yeterli değildir. Ayrıca LCPD’de eski tesisler için tanınan, tesislerin ulusal 
emisyon indirim planına dahil olması veya 20.000 saat çalışıp kapatılması alternatifleri LCPD için 
uygun olsa da bu tesisler IPPC kriterlerini sağlamak durumundadırlar.2 

2 Ayrıca toplam emisyon sınırlandırılması ile ilgili olarak kükürt dioksit, azot oksit, uçucu organik bileşikler ve amonyak emisyonlarını sı-
nırlayan ve ulusal emisyon tavan değerlerini belirleyen AB’nin 2001/81/EC sayılı Bazı Atmosfer Kirleticileri için Ulusal Emisyon Sınırları 
Direktifi de göz önüne alınmalıdır. Bu direktifle ilgili çalışmalar Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülmektedir. 



Pilot Etki Analizi Çalışması 12

Pilot DEA uygulamasında durumun net olarak tespit edilebilmesi için AB mevzuatı kadar 
hava kalitesi ve hava kirliliği ile ilgili Türk mevzuatının da anlaşılması gerekmektedir.

A. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği
02/11/1986 tarihinde yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nin amacı, 

her türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki 
emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini havada oluşabilecek kirlenmelerden 
kaynaklanan tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkabilecek 
olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmasını engellemektir. Yönetmelik bu amaca 
uygun olarak tesislerin kurulmasını ve işletilmesini; tesislerin, yakıtların, hammaddelerin ve 
ürünlerin üretilmesini, kullanılmasını, depolanmasını, taşınmasını ve ithalini; motorlu vasıtaların 
donanımları ve çalıştırılmalarını kapsamaktadır. 

Yönetmelik’te insan sağlığı ve çevrenin korunması için atmosferdeki hava kirleticilerinin 
aşmaması gereken Hava Kalitesi Sınır Değerleri belirlenmiştir. Bu değerler uzun vadeli ve 
kısa vadeli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Uzun vadeli değerler ölçüm sonuçlarının aritmetik 
ortalamasının aşmaması gereken değerleri belirtirken, kısa vadeli değerler ise bütün ölçüm 
sonuçlarının sayısal değerleri büyükten küçüğe dizildiğinde sonuçların %95’inin aşmaması 
gereken değerleri belirtmektedir. Bazı kirleticiler için sınır değerler Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4: Hava Kalitesi Sınır Değerleri

Kirletici Madde Uzun Vadeli Sınır (mg/Nm3) Kısa Vadeli Sınır(mg/Nm3)

SO2 

     -Genel

     -Endüstri Bölgeleri

150

250

400

400

NO2 100 300

NO 200 600

Havada Asılı Partikül Maddeler (PM)

(10 mikron ve daha küçük partiküller)

     -Genel

     -Endüstri Bölgeleri

150

200

300

400

Kaynak: Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği

4. HAVA KALİTESİ VE BÜYÜK YAKMA 
TESİSLERİ İLE İLGİLİ TÜRK MEVZUATI
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Kirletici vasfı yüksek tesisler için özel emisyon sınırlarının belirlendiği EK-7 kısmında yakma 
tesisleri için de bazı sınır değerler belirlenmiştir. Bu rakamlara göre yakıt ısıl gücü 50 MW’ın üstünde 
olan katı yakıtlı yakma tesislerinde baca gazındaki toz emisyonu eski tesislerde (Yönetmelik’in 
yayınlanmasından önce kurulmuş tesisler) 250 mg/Nm3’ün, yeni tesislerde ise 150 mg/Nm3’ün 
üstünde olmamalıdır. Azot monoksit ve azot dioksit emisyonları ise yeni tesislerde 800, eski 
tesislerde 1000 mg/Nm3’ün üstünde olamaz.

Ancak yakıt olarak toz halinde taş kömürü kullanan yeni tesislerde bu rakam 1800 mg/Nm3, 
eski tesislerde ise 2000 mg/Nm3’tür. Kükürt dioksit emisyonları içinse, yakıt ısıl gücü 300 MW’a 
kadar olan ızgaralı ve toz yazmalı tesislerde 2000 mg/Nm3 olan sınır değerleri, akışkan yataklı 
tesislerde 400 mg/Nm3 olarak belirlenmiştir. 300 MW üstündeki kapasiteye sahip tesislerde ise 
bu rakam 1000 mg/Nm3’tür.

Yakma ısıl gücü 50 MW’ın üstünde olan sıvı yakıtlı yakma tesislerinde azot oksitlerin 
emisyonu yeni ve eski tesisler için sırasıyla 800 ve 1000 mg/Nm3 olarak belirlenmiştir. Isıl gücü 
300 MW’a kadar olan tesislerde 1700 mg/Nm3 olarak saptanan kükürt dioksit sınır değeri, 300 
MW’ın üstündeki tesisler için 800 mg/Nm3’tür. Gaz yakıtlı tesislerde toz emisyonları 10 mg/
Nm3 değerini aşmamalıdır. Kükürt dioksit için belirlenen rakamlarsa 100 MW’a kadar olan ve 
doğalgaz kullanan tesisler için 100, kok fabrikası gazı kullanan tesisler için 200, 100 MW’ın 
üstündeki tüm tesisler içinse 60 mg/Nm3’tür. 

B. Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
22/07/2006 tarihinde yürürlüğe giren Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin 

Kontrolü Yönetmeliği’nin amacı, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’ne benzer olmakla 
birlikte, bu yönetmelik ‘her türlü faaliyet’ yerine sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu 
oluşan etkilerle ilgilenmektedir. Tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli izinlere, tesisten 
çıkan emisyonun ve tesisin etki alanı içerisinde hava kirliliğinin tespitine ve tesislerin, yakıtların, 
ham maddelerin ve ürünlerin üretilmesine, kullanılmasına, depolanmasına ve taşınmasına illişkin 
usul ve esasları kapsamaktadır. 

Yönetmelik, yakma tesislerini sıcak su, buhar ve benzeri üreterek enerji sağlayan tesisler 
olarak tanımlamaktadır. Yönetmelik’in EK-5 bölümünde kirletici vasfı yüksek tesisler için özel 
emisyon sınırları belirlenmiştir. Katı, sıvı ve gaz yakıt kullanan tesisler için ilgili sınır değerleri 
sırasıyla Tablo 5a, 5b ve 5c’de özetlemektedir.

Yönetmelik’te diğer yakma tesisleri (çift yakıt yakan tesisler, içten yanmalı motorlar ve gaz 
türbinleri) için de  emisyon sınır değerleri belirlenmiştir. Ayrıca, tüm yakma tesisleri ve diğer 
kirletici vasfı yüksek tesisler için yukarıda sayılan SO2, NO, NO2 ve partikül madde haricinde 
LCPD’de belirtilmeyen bazı parametreler için de emisyon sınır değerleri saptanmıştır. Bu 
bağlamda bakıldığında Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 
LCPD’den daha kapsamlıdır. Ancak, belirlenen değerlerin LCPD’yle uyumlu olduğunu söylemek 
zordur. 
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Tablo 5a: Katı yakıt kullanan tesisler için baca gazı emisyonlarının sınır değerleri

Yakıt Isıl Güç-YIG (MW)
Emisyonlar (mg/Nm³) %6 O2

Toz SOx NOx

50≤YIG<100 100 2000 800*

100≤YIG<300 100 1300 800

Petrol Koku

50≤YIG<100
20 400 400

Petrol Koku

100≤YIG<300
20 400 400

Petrol Koku

YIG≥300
20 400 400

Biyokütle

50≤YIG<100
280 200 400

Biyokütle

100≤YIG<300
280 200 400

Biyokütle

YIG≥300
280 200 400

* Sınır değerler, yakıt olarak toz halinde taş kömürü kullanılıyorsa ve taş kömürü ergimiş kül bırakarak yakılıyorsa 1800, toz taşkömürü 
yakılıyorsa (kuru küllü  tesisler için) 1300 mg/Nm3 dür.

Kaynak: Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirililiğinin Kontrolü Yönetmeliği

Tablo 5b: Sıvı yakıt kullanan tesisler için baca gazı emisyonlarının sınır değerleri

Yakıt Isıl Güç-YIG (MW)
Emisyonlar (mg/Nm³) %3 O2

SOx NOx

50≤YIG<100 1700 800

100≤YIG<300 1700 800

YIG≥300 800 800

%1.5 Kükürt içeren fuel-oil

50≤YIG<100
2400 800

%1.5 Kükürt içeren fuel-oil

100≤YIG<300
2400 800

%1.5 Kükürt içeren fuel-oil

YIG≥300
800 800

Kaynak: Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirililiğinin Kontrolü Yönetmeliği
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Tablo 5c: Gaz yakıt kullanan tesisler için baca gazı emisyonlarının sınır değerleri

Yakıt Isıl Güç-YIG (MW) Yakıtlar
Emisyonlar (mg/Nm3) %3 O2

Toz SOx NOx

YIG<100

Doğal Gaz, LPG, Rafineri  gazı 10 100 800

Kok Fabrikası Gazı 100 200

Biyogaz 100 800

YIG≥100

Doğal Gaz, LPG, Rafineri  gazı 10 60 500

Kok Fabrikası Gazı 10 60 500

Biyogaz 10 800 500

Kaynak: Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirililiğinin Kontrolü Yönetmeliği

Toplam yakma sistemi ısıl gücü 50 MW’nin üstünde olan katı, sıvı ve gaz yakıtlı termik 
santraller ve ısı santralleri ile kömür, kok, kömür briketi, turba, fuel-oil, nafta, motorin, odun, 
plastik ve kimyasal maddelerle kaplanmamış ve muameleye tabi tutulmamış odun artıkları, 
biyodizel, doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı veya fuel gaz yakan 
tesisler, Yönetmelik’in EK-8/Liste A  kısmında verilen diğer tesislerle birlikte izne tabidirler. Bu 
tesisler hem emisyon ön izni (planlama aşamasında) hem de emisyon izni (işletme aşamasında) 
almak durumundadırlar. LCP Direktifi kapsamına giren tesisler iki yılda bir, izin anında öngörülen 
verilerden herhangi bir sapma olup olmadığını rapor etmek zorundadır. Ancak yönetmeliğin EK-3 
kısmında kapsamlı bir şekilde belirtildiği gibi, tesisler kullandıkları yakıta ve yakıt ısıl güçlerine göre 
bazı parametreler için sürekli, bazı parametreler içinse belirli eşik değerlerin aşılması durumunda 
ölçüm yapmak zorundadırlar. Tüm ölçümler için yapılacak harcamalar ilgili tesis tarafından 
karşılanmaktadır. Ayrıca, izne tabi tesisler yönetmelikte belirtilen esasların yerine getirilip 
getirilmediğinin tespiti amacıyla yetkili merciin görevlendirdiği uzman kişilerce denetlenir.
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Önceki bölümlerden de anlaşılacağı üzere LCPD ile mevcut mevzuatımız arasında ciddi 
farklar bulunmaktadır. Ülkemizde LCPD’nin Türk yasalarına aktarılmasıyla ilgili en önemli çalışma, 
liderliklerini Türkiye’den Çevre ve Orman Bakanlığı’nın (ÇOB) AB’den ise Almanya Federal Çevre, 
Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü ‘AB Hava Kalitesi Eşleştirme Projesi’ 
adı altında yürütülen çalışmadır. Bu proje, AB’nin Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi’nin, bir Ulusal 
Hava Kalitesi Çerçeve Yasasına ve hava kalitesi ölçüm faaliyetlerine aktarılmasıyla ilgilidir. Ayrıca 
Türk yasalarının Büyük Yakma Tesisleri Direktifi ile uyumlaştırılmasını da içermektedir.

A. Eşleştirme Süreci ve Envest Raporu
Eşleştirme (Twinning) projesiyle temel olarak 96/62/EC sayılı Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi’nin 

ve 2001/80/EC sayılı Büyük Yakma Tesisleri Direktifi’nin Türk Mevzuatına aktarılması, Ulusal 
Hava Kalitesi Çerçeve Yasası (Hava Kalitesi ve Emisyon) taslağının hazırlanması, Türk tarafının 
kurumsal  ve teknik bilgilerinin güçlendirilmesi (know-how aktarımı) ve söz konusu direktiflerin 
uygulanabilmesi için stratejik eylem planlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında tamamlanan çalışmalar hava kalitesi değerlendirmesi ve yönetimi taslak 
yönetmeliğinin hazırlanması, büyük yakma tesisleri taslak yönetmeliğinin hazırlanması, hava 
kalitesi değerlendirmesine ilişkin bölgelerin ve aglomerasyonların belirlenmesi, istasyon sayısının 
ve bölgesel ağ yapılarının saptanması, Türkiye’de  hava kalitesi değerlendirmesi ve yönetimi taslak 
yönetmeliğinin  uygulanması ve yürürlüğe konulmasına yönelik strateji belgesinin hazırlanması, 
büyük yakma tesisleri direktifinin uygulanmasına yönelik strateji belgesinin hazırlanması, ilgili 
direktiflerde tanımlanan rehberleri  kullanarak Ankara’daki 8 ölçüm istasyonu ile bir ölçüm 
ve izleme ağının oluşturulması, Türkiye’de hava kalitesinin izlenmesine ilişkin maliyetlerin 
hesaplanması ve Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü  tarafından hava kalitesi tahminlerinde 
EURAD modelinin uygulanması olarak özetlenebilir.

Türkiye’nin AB uyum sürecinde çevre alanındaki mevzuat uyumlaştırma yükümlülüklerini 
yerine getirebilmesine destek amacıyla gerekli kurumsal kapasitenin oluşturulmasına yönelik 
olarak Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonuyla uluslararası bir konsorsiyum olan ENVEST 
Planners tarafından yürütülen “Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlanması - EHCIP” projesi 
içinde çeşitli direktife özgü yatırım planlamaları içeren raporlar oluşturulmuştur. Bu raporlardan 
bir tanesi de Büyük Yakma Tesisleri Direktifi’yle ilgili olarak hazırlanmıştır. Bu rapor LCPD’yi göz 
önünde bulundurarak, büyük yakma tesislerinin yatırım planlaması konusunda farklı alternatiflerin 
değerlendirilmesini içermektedir.

Raporda öncelikle Türkiye’nin enerji kaynakları ve enerji üretim yapısı ile ilgili özet bilgiler 
verilmekte ve bazı ülkelerle çeşitli karşılaştırmalar yapılmaktadır. Daha sonra LCPD kısaca ta-

5. LCPD’YE UYUM ÇALIŞMALARI
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nıtılmaktadır. Bundan sonra, varolan tesislerin durumları, ilgili kişilerle karşılıklı görüşmeler ve 
anket çalışmaları sonucu elde edilen bilgiler ışığında, LCPD’nin gereklilikleri de göz önünde 
bulundurularak değerlendirilmektedir. Buna göre, baca gazı desülfürizasyonu sistemi olmayan 
kömür yakan santrallerin hemen hemen tümünün toz emisyonlarını düşürmeleri gerekmektedir. 
Raporda linyitle çalışan santraller açısından bunun yapılabilmesi için iki alternatif sunulmuştur. 
Bu alternatiflerden ilki elektrofiltre ile birlikte baca gazı desülfürizasyonu uyumlaştırması (alter-
natif A), ikincisi ise kazan teknolojisinin dolaşımlı akışkan yataklı sisteme çevrilmesidir (alternatif 
B). Raporun en büyük handikaplarından biri sadece bu iki alternatifin maliyetlerinin hesaplanmış 
olmasıdır. Oysa göz önüne alınması gereken başka alternatifler de bulunmaktadır. Mesela bazı 
santrallerin 30-40 yıllık ünitelerine sadece baca gazı desülfürizasyon uyumlaştırılması yapmak 
anlamlı olmayacağı için bu ünitelerde kazan rehabilitasyonu yapılması gerektiği belirtilmiş ve 
alternatiflerin toplam maliyetleri hesaplanırken bu maliyetler de hesaba katılmıştır. Oysa, bu eski 
ünitelerin kapsam dışında tutulması ayrı bir alternatif olabilirdi.

Raporda dikkate alınan alternatiflerin maliyetleri hesaplanırken birtakım varsayımlarda bulu-
nulmuştur. Bundan sonra yapılacak tüm yeni santrallerin AB’nin çevresel gerekliliklerine uygun 
şekilde inşa edileceği farzedilmiştir. Önümüzdeki 10 yıl içinde ömrünü tamamlayacak santraller 
hesaplamalarda kapsam dışı tutulmuştur. Bu santralleri ikame etmek üzere yaratılması gereken 
kapasite de hesaplamalara dahil edilmemiştir. Sonuç olarak,  alternatif A’nın maliyeti 1530.3 
milyon €, alternatif B’nin maliyeti ise 1884.3 milyon € olarak belirlenmiştir. Yatırım periyodunun, 
bu maliyetlerin kamu tarafından karşılanması durumunda 21-26 yıl, kısmi olarak özel sektör ta-
rafından karşılanması durumunda ise 16-19 yıl süreceği öngörülmüştür.

 
Doğrudan LCPD’nin uyumlaştırılmasına katkı sağlamasa da, AB Entegre Çevre Uyum Stra-

tejisi, Türkiye’nin, AB’ye girişi için ön koşullardan biri olan AB çevre müktesebatına uyum ve 
mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması konularında ihtiyaç duyulacak teknik ve kurumsal alt-
yapıya ve gerçekleştirilmesi zorunlu çevresel iyileştirmeler ve düzenlemelerin neler olacağına 
ilişkin detaylı bilgileri içermektedir. Bu çalışmada, Endüstriyel Kirlilik Kontrolü Sektörü başlığı 
altında endüstri ve yakma tesislerinden kaynaklanan her türlü kirletici emisyonların sürdürülebilir 
kalkınma ilkeleri de göz önüne alınarak en aza indirilmesi amacına uygun hedefler ve stratejiler 
ortaya konulmaktadır.

B. Büyük Yakma Tesisleri Taslak Yönetmeliği
AB Büyük Yakma Tesisleri Direktifi ile uyum çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalardan 

‘AB Hava Kalitesi Eşleştirme Projesi’ sonucunda Taslak Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği 
(BYTY) hazırlanmış ve paydaşlara açılmıştır. Bu taslakla, enerji üretim tesislerinin faaliyeti so-
nucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonların kontrol 
altına alınması; insanların ve çevrenin havada oluşabilecek kirlenmelerden doğacak tehlikeler-
den korunması; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede meydana gelebilecek olumsuz etkilerin 
engellenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca oluşturulan taslakla, ısıl gücü 50 MW’tan fazla olan katı, 
sıvı veya gaz yakıt kullanan enerji üretim tesislerinin faaliyetleri açısından strateji ve eylem planları 
oluşturulması ve Çevre ve Orman Bakanlığı’nın AB Müktesebatı’nın iç mevzuata uyumu çalış-
malarındaki  sorumluluğunun yerine getirilmesi amaçlarına hizmet edilmektedir.

Taslağın amacında da belirtildiği gibi, bu taslak enerji üretimi için kurulan yakma tesislerini 
kapsamaktadır. Dizel, benzin veya gaz ile çalıştırılan içten yanmalı motor kullanılan tesisler kap-
sam dışındadır.
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Yeni tesisler için taslakta belirlenen emisyon sınır değerleri, katı ve sıvı yakma sistemleri için 
Tablo 6 ve Tablo 7’deki gibidir:

Tablo 6: Katı Yakıtlı Yakma Sistemleri için Emisyon Sınır Değerleri

Yakıt Isıl Güç-YIG (MW)
Emisyonlar (mg/Nm³) %6 O2

Toz CO SOx NOx

50≤YIG<100 50 150 850 400

YIG≥100 30 200 200 200

Petrol Koku
50≤YIG<100

20 150 400 400

Petrol Koku
YIG≥100

20 200 200 200

Biyokütle
50≤YIG<100

50 150 200 400

Biyokütle
100≤YIG<300

30 200 200 300

Biyokütle
YIG≥300

30 200 200 200

Kaynak: BYTY

Tablo 7: Sıvı Yakıtlı Yakma Sistemleri için Emisyon Sınır Değerleri

Yakıt Isıl Güç-YIG (MW) Emisyonlar (mg/Nm³) %3 O2

Toz CO SOx NOx

50≤YIG<100 50 80 850 400

100≤YIG<300 30 80 400-200 200

YIG≥300 30 80 200 200

Kaynak: BYTY

Eski tesisler için taslakta belirlenen sınır emisyon değerlerinin 2018 tarihinden geçerli olmak 
üzere uygulanması planlanmaktadır. Tesislerdeki kapasite arttırılmadığı takdirde Endüstri 
Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği sınır değerleri 2018’e kadar 
geçerli olacaktır. Ölçüm ve izleme gereklilikleri ile ilgili hükümler yönetmeliğin yayım tarihinden 1 
yıl sonra yürürlüğe girecektir. Yeni tesisler içinse taslağın yürürlüğe girmesiyle birlikte Endüstri 
Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri yürürlükten 
kalkacaktır. Dolayısıyla, taslak yönetmelik hükümleri yeni kurulacak tesisler için tesisin kurulduğu 
tarihten itibaren geçerli olacaktır. Ancak taslak yönetmelikteki tarihler halen ilgili taraflar arasında 
müzakere edilmektedir. 



Termik Santrallerde AB Büyük Yakma Direktifi’ne Uyum 19

İzin başvurusu ve prosedürü konusunda Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin 
Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri  uygulanacaktır. Ayrıca, 2872 numaralı Çevre Kanunu’nun 
yükümlülükleri geçerlidir. 

Taslak BYTY ile LCPD arasındaki en temel fark, taslağın enerji üretim tesisleri dışında büyük 
yakma tesisi kapsamına giren endüstriyel tesisleri kapsamamasıdır. Ayrıca, taslağın ulusal enerji 
planlaması çerçevesinde değerlendirilmemesi sebebiyle LCPD’de izin verilen ulusal emisyon 
indirim planının kullanılmasına dair bir öngörü taslakta bulunmamaktadır. Bu durum emisyon 
ticaretine izin vermemektedir (ECON-2006).

Taslağa göre her yakma tesisinin atık gazlarındaki SO2, NOx, CO, toz ve islilik seviyesi 
konsantrasyonları sürekli olarak ölçülecektir. Oysa LCPD’ye göre sadece 100 MW’ın üzerinde ısıl 
gücü olan tesislerden sürekli ölçüm, diğerlerinden en az 6 ayda bir ölçüm istenmektedir. Ayrıca 
taslak yönetmeliği, hidrojen florür  (HF) ve hidrojen klorür (HCl) değerlerinin bir defaya mahsus 
olmak üzere ölçülmesi şartını getirmektedir. Sınır değerler sağlandıktan sonra bu ölçümlerin 
sürekli yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. LCPD’de ise hidrojen florür ve hidrojen klorür 
ile ilgili böyle bir koşul yoktur.

C. Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmelik Taslağı
Avrupa Birliği 5’inci Eylem Programı çerçevesinde hava kalitesini iyileştirmek ve hava kirliliğiyle 

mücadele etmek amacıyla tasarlanmış uzun vadeli ve kapsamlı bir strateji geliştirilmiştir. Buna 
göre, varolan Avrupa hava kalitesi direktifleri köklü olarak gözden geçirilip düzeltilmiş, yeni hava 
kalitesi direktifleri yasalaştırılmış ve hava kalitesinde çok sıkı ve katı amaçlar ortaya konulmuştur 
(96/62/EC). Bu bağlamda, ‘AB Hava Kalitesi Eşleştirme Projesi’ kapsamında, Avrupa Birliği hava 
kalitesi yasalarını Türk yasalarına aktarmak amacıyla Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi 
Yönetmelik (HKDYY) Taslağı hazırlanmıştır. 

HKDYY Taslağının amacı “bir bütün olarak çevre ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkilerden 
kaçınmak, önlemek veya azaltmak için tasarlanmış hava kalitesi için hedefleri tanımlamak ve 
oluşturmak, tanımlanmış metotlar ve kriterler baz alınarak hava kalitesini tayin etmek, hava 
kalitesi hakkında yeterli bilgiyi toplamak ve uyarı eşikleri yoluyla kamuoyu bilgilendirilmesini 
temin etmek, hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde bu durumu korumak ve diğer durumlarda 
iyileştirmektir” (HKDYY Taslağı, Madde-1). 

HKDYY Taslağı, kükürt dioksit, azot oksitler, partikül maddeler, kurşun, benzen, karbon 
monoksit, ozon, arsenik, kadmiyum, nikel ve benzo(a)piren için Avrupa Birliği direktiflerinde yer 
alan hava kalitesi standartlarını benimsemiştir. Hava kalitesi değerlendirmesinin belirli ölçütlere 
göre ve sonuçları kamuoyuna duyurulacak şekilde yürütülmesi öngörülmüştür. Ayrıca, Hava 
Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nde belirlenen mevcut hava kalite standartları, bir geçiş 
dönemi stratejisi dahilinde taslak yönetmelikle bütünleştirilmiştir.
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İlgili AB mevzuatının uyumlaştırılması kadar önemli bir konu da Türkiye’deki büyük yakma 
tesislerinin envanterinin çıkarılmasıdır. Türkiye’deki büyük yakma tesislerini 3 başlık altında 
toplamak mümkün olabilecektir.

A. Linyit Termik Santralleri
Türkiye’de bulunan termik santrallerin (50 MW ve üstü kurulu gücü olan) yaklaşık olarak 

23,000 MW’lık bir kurulu gücü bulunmaktadır. Linyit kullanan termik santrallerin kurulu gücü 
ise toplam kurulu gücün %35.2’sine denk gelmektedir. Linyitin yerli enerji kaynaklarımız içinde 
önemli bir yeri olması sebebiyle, linyit kullanan termik santraller ülkemiz için büyük bir öneme 
sahiptir. 

Türkiye’de linyit termik santrallerinin (50 MW ve üstü kurulu gücü olan) dökümü EÜAŞ’tan 
elde edilen bilgiler doğrultusunda Tablo 8’de verilmiştir. Tablodaki termik santrallerin kullandığı 
teknolojiyi gösteren kolonda bulunan kısaltmalardan “PKY” Pulvarize Kömür Yakma Sistemi, 
“BGD” Baca Gazı Desülfirizasyonu, “DAY” ise Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakma Sistemi 
anlamına gelmektedir.

Tablo 8: Türkiye’de Kurulu Gücü  50 MW’den Fazla Olan Linyit Termik Santralleri 

Termik Santraller Yakıt Tipi
Kurulduğu 

Yer

Ünitelerin 
Kapasiteleri 

(MWe)

Toplam 
Kapasite

Teknoloji

AFŞİN-ELBİSTAN A, Ünite 1-4 Linyit K.MARAŞ 3x340+1x335 1355 PKY

AFŞİN-ELBİSTAN B, Ünite 1-4 Linyit K.MARAŞ 4x360 1440 PKY+BGD

ORHANELİ Linyit BURSA 1x210 210 PKY+BGD

SEYİTÖMER, Ünite 1-4 Linyit KÜTAHYA 4 x 150 600 PKY

TUNÇBİLEK A Linyit KÜTAHYA 1x65 65 PKY

TUNÇBİLEK B, Ünite 4-5 Linyit KÜTAHYA 2 x 150 300 PKY

KANGAL, Ünite 1-2 Linyit SİVAS 2 x 150 300 PKY

KANGAL, Ünite 3 Linyit SİVAS 1 x 157 157 PKY+BGD

6. TÜRKİYE’DE BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ
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Termik Santraller Yakıt Tipi
Kurulduğu 

Yer

Ünitelerin 
Kapasiteleri 

(MWe)

Toplam 
Kapasite

Teknoloji

ÇAN, Ünite 1-2 Linyit ÇANAKKALE 2 x 160 320 DAY

SOMA A. Ünite 7-8 Linyit MANİSA 2 x 22 44 PKY

SOMA B. Ünite 1-6 Linyit MANİSA 6 x 165 990 PKY

YATAĞAN Linyit MUĞLA 3 x 210 630 PKY+BGD

KEMERKÖY Linyit MUĞLA 3 x 210 630 PKY+BGD

YENİKÖY Linyit MUĞLA 2 x 210 420 PKY+BGD

PARKTERMİK Ünite 1-2 Linyit ANKARA 2 x 150 300 PKY+BGD

PARKTERMİK Ünite 3-4 Linyit ANKARA 2 x 160 300 PKY+BGD

Kaynak: EÜAŞ

B. Diğer Termik Santraller
EÜAŞ’tan elde edilen verilere doğrultusunda, ülkemizde kurulu termik santrallerden (50 MW 

ve üstü kurulu gücü olan) linyit dışında yakıt kullananlar Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9: Türkiye’de Kurulu Gücü  50 MW’den Fazla Olan Diğer Termik Santraller

Termik Santraller Yakıt Tipi
Kurulduğu 

Yer

Ünitelerin 
Kapasiteleri 

(MWe)

Toplam 
Kapasite

Teknoloji

ÇATALAĞZI  Ünite 1-2 Taş Kömürü ZONGULDAK 2 x 150 300 PKY

HOPA, Ünite 1-2 Fuel Oil ARTVİN 2 x 25 50

AMBARLI, Ünite 1-5 Fuel Oil İSTANBUL 3 x 110+ 2 x 150 630

ALİAĞA  GT+KÇ Dizel İZMİR 4X30+2X30 180

AMBARLI  KÇ Doğalgaz İSTANBUL 6X138,8+3X172,7 1350.9

BURSA KÇ Doğalgaz BURSA 2x238+4x239 1432

HAMİTABAT KÇ Doğalgaz KIRKLARELİ 12X93.3 1120

İSKEN İthal Kömür ADANA 2 x 605 1210 PKY+BGD

ENKAPOWER Doğalgaz İZMİR 4x252+2x279 1566

ENKAPOWER Doğalgaz ADAPAZARI 2x256+279 791

ENKAPOWER Doğalgaz GEBZE 4x256+2x279 1582
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Termik Santraller Yakıt Tipi
Kurulduğu 

Yer

Ünitelerin 
Kapasiteleri 

(MWe)

Toplam 
Kapasite

Teknoloji

BAYMİNA ENERJİ Doğalgaz ANKARA 2x225+1x320 770

TRAKYA ELEKTRİK (PRİZMA 
ENERJİ)

Doğalgaz TEKİRDAĞ 2x154 308

DOĞA-ESENYURT Doğalgaz İSTANBUL 120 120

OVA Doğalgaz GEBZE-Dilovası 1x135+1x123.4 258.4

UNİ-MAR Doğalgaz TEKİRDAĞ 2x160 320

PETKİM ( ALİAĞA) Fuel oil İZMİR 170 170

ÇOLAKOĞLU METALURJİ İthal Kömür KOCAELİ 190 190 DAY

İÇDAŞ BİGA ENERJİ İthal Kömür ÇANAKKALE 135 135 DAY

BOSEN (BURSA SANAYİ) Doğalgaz BURSA 135 135

ÇOLAKOĞLU  DGKÇ Doğalgaz KOCAELİ 123,4 123.4

MOSB ENERJİ Doğalgaz MANİSA 84,834 85

MODERN ENERJİ Doğalgaz TEKİRDAĞ-Çorlu 1x83.38+1x60 143.38

İSKENDERUN DEMİR ÇELİK
F.oil+Taş 
Kömürü

HATAY 220 220

BİLENERJİ Doğalgaz+Dizel ANKARA 60 60

ATAER (EBSO) Nafta+Doğalgaz İZMİR- Aliağa 70,2 70.2

ZORLU/ BURSA OSB Doğalgaz BURSA 26.5+42.5 69

ZORLU/ KAYSERİ OSB Doğalgaz KAYSERİ 3x50.8 152.4

ZORLU/ LÜLEBURGAZ 
KOJEN.

Doğalgaz KIRKLARELİ 2x7.1+42.5 56.6

AK ENERJİ- ÇERKEZKÖY Doğalgaz TEKİRDAĞ 96 96

AK ENERJİ BOZÜYÜK Doğalgaz BİLECİK 132 132

AK ENERJİ/ YALOVA AKSA Fuel oil / Gaz YALOVA 59,5 59.5

AK ENERJİ/ KEMALPAŞA Fuel oil / Gaz İZMİR 127,2 127.2

ENTEK Fuel oil / Gaz BURSA 135,1 135.1

CAM IŞ ELEKTRİK (Mersin) 
GRI

Doğalgaz MERSİN 126,1 126.1

Kaynak: EÜAŞ
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C. Endüstriyel Tesisler
Her ne kadar taslak BYTY kapsamına girmese de LCPD’nin uyumlaştırılması sadece enerji 

üretim tesislerini değil, ısıl gücü 50 MW’tan yüksek olan enerji üretim tesislerini bünyelerinde 
bulunduran endüstri tesislerini de ilgilendirmektedir. Bu nedenle, özellikle demir-çelik ve kağıt 
sektörü ile rafineri endüstrisi için büyük bir öneme sahiptir. 

Türkiye, dünyada çelik üreten 64 ülke arasında 11. sırada, Avrupa’da ise 3. sırada 
bulunmaktadır. 2005 yılında üretilen 21 milyon ton ham çeliğin 12 milyon tonu ihraç edilmiştir. 
Toplam ihracatımızın %8’ini gerçekleştiren demir-çelik sektörü en çok ihracat yapan sektörler 
arasında 3. sırada yer almaktadır. 

Demir-çelik sektöründe üretim iki tür prosesle yapılmaktadır. Bunlardan biri olan yüksek 
fırın prosesi için kullanılan enerjinin %70’lik bir bölümü kömür ve kok ile sağlanmakta, kalan 
kısmı ise doğal gaz ve fuel oil oluşturmaktadır. Sektörün emisyonları azaltmak için alabileceği 
önlemler arasında hidrojen enerjisinden yararlanabilme teknolojisinin adapte edilmesi ilk sırada 
yer almaktadır. Oxyfuel teknolojisinin kullanılması da emisyonları düşürecek bir diğer önlemdir.

   
LCPD’nin uyumlaştırılması sırasında dikkate alınması gereken bir başka sektör olan kağıt-

karton sanayinin 2005 yılında gerçekleşen toplam üretimi yaklaşık 2.4 milyon tondur. Kağıt 
sanayimiz son 15 yıl içinde kısıtlı miktarda da olsa ihracata yönelmiştir. Üretimin yaklaşık 580 
milyon dolarlık kısmı ihraç edilmektedir. Maliyetlerin yüksek olması ve üretilen kağıt kalitesinin 
düşük olması ihracatın düşük kalmasının en önemli sebebi olarak görülmektedir (DPT Sekizinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı 2003 Yılı Programı Destek Çalışmaları).

Bir ton kağıt üretimi için yaklaşık 350-450 kWh elektrik enerjisi tüketilmektedir ve bu esnada 
önemli miktarda baca gazı emisyonu oluşmaktadır. Bu emisyonları düşürmek için alınması 
gereken en önemli tedbir kullanılmış kağıtların üretime geri kazandırılmasıdır.

LCPD’nin uyumlaştırılması için göz önüne alınması gereken bir diğer sektör rafineri sanayidir. 
Ülkemizde bulunan rafinerilerin ham petrol işleme kapasiteleri 27.6 milyon ton/yıl’dır. Bu kapasite 
toplam 4 rafineri tarafından sağlanmaktadır.

1960 yılında kurulan İzmit rafinerisinin, 1 milyon ton/yıl olan hampetrol işleme kapasitesi 
1982 yılında 11.5 milyon ton/yıl’a çıkarılmıştır. Rafinerinin kuruluş aşamasında ABD teknolojisi 
kullanılmıştır. 1972 yılında ABD-Rusya teknolojisi kullanılarak kurulan İzmir Aliağa rafinerisinin, 
kuruluşunda 3 milyon ton/yıl olan hampetrol işleme kapasitesi, 1987 yılı sonunda 10 milyon 
ton/yıl’a ulaşmıştır. 1986 tarihinde işletmeye açılan Kırıkkale Rafinerisi ise 5 milyon ton/yıl’lık 
bir kapasiteye sahiptir. Ülkemizin ilk rafinerisi olan Batman Rafinerisi 330 bin ton/yıl kapasite 
ile 1955 yılında kurulmuştur. 1960 yılında 580 bin ton/yıl’a çıkarılan kapasite yeni bir ünitenin 
işletmeye alınması ile 1972 yılında 1.1 milyon ton/yıl olmuştur.
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A. Genel Çerçeve

LCPD’nin mevzuatımıza uyumlaştırılması probleminin doğru bir şekilde formüle edilmesi 
sorunun doğru bir şekilde çözümünde önemli bir rol oynayacaktır. Önceki bölümlerde bahsedildiği 
gibi 2004 yılında ÇOB nezdinde LCPD ile ilgili eşleştirme çalışmaları başlatılmış ve hazırlanan 
taslak yönetmelik ile müktesebata uyum sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak, LCPD’de mevzuata 
uyum kadar mevzuatın uygulanabilirliği de oldukça önemli bir sorundur. Bu nedenle sorunu tüm 
yatay bileşenleriyle incelemek gerekmektedir.

LCPD, petrol rafinerileri başta olmak üzere bir çok endüstri kuruluşunda da ciddi yatırımlar 
gerektirmektedir. Ancak, yatırım gereksiniminin çok büyük bir kısmı emisyonun da önemli bir 
kısmına neden olan elektrik üretim tesislerindedir. Elektrik üretiminde ise yerli linyit ile çalışan 
termik santraller ana kirletici ve en fazla yatırıma ihtiyaç duyan tesisler olarak ön plana çıkmaktadır. 
Linyitle çalışan ve baca gazı arıtma ve benzeri emisyon kontrol yatırımlarına ihtiyaç duyan 
tesislerin hemen hemen tamamı ise Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)’nin kontrolündedir. 
Bir başka deyişle, kamunun LCPD’nin uyumlaştırılması düzenlemesinin sonucunda en fazla 
etkilenen paydaş bir diğer kamu teşekkülü olan EÜAŞ olacaktır.

EÜAŞ’ın üretim ve yatırım kararlarını ise kamu bütçe dengesinden, özelleştirme ve enerji 
politikalarından bağımsız olarak ele almak mümkün değildir. 2001 krizi sonrasında başlatılan ve 
önemli bir gelişme kaydedilen ekonomik programın en önemli bileşeni mali disiplindir. Faiz dışı 
fazla hedefinin tutturulması için tüm kamu kurumlarının yatırım bütçeleri kısılmıştır. 

Bunun yanında, 2001 yılı sonrasında elektrik sektörü ciddi bir yeniden yapılanma sürecine 
girmiştir. Dikey ayrışma gerçekleşmiş, dağıtım ve üretim şirketlerinin özelleştirilmesi vizyonu 
uygulanmaya çalışılmaktadır. Elektrik sektörünün serbestleşmesi ve kamunun yatırımcı olarak 
payının azaltılması amaçlanmaktadır. Bu sebeple, özelleştirme öncesi tesislere kapsamlı 
yatırımların yapılmasına sıcak bakılmamaktadır.

Türkiye’de enerji politikasının en önemli iki bileşeni arz güvenliği ve dışa bağımlılıktır. Türkiye 
ciddi bir arz güvenliği sorunu ile karşı karşıyadır. Mevcut ve inşa halindeki tesislerin güvenilir 
üretimleri göz önünde bulundurulduğunda iyimser senaryoda 2009 yılında, kötümser senaryoda 
2008 yılında elektrik talebi karşılanamayacak durumda olacaktır (TEİAŞ, 2007). Bir başka deyişle, 
Türkiye’nin mevcut tesislerini tam kapasite ile sürekli olarak çalıştırması bir zarurettir. Bunun 
yanında kamu kaynaklarının ve özel sektör yatırımcılarının yeni üretim tesislerine yatırım yaparak 
üretim kapasitesini arttırması gerekmektedir. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı son yıllarda 
%72 düzeyine ulaşmıştır. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki hızlı artış enerji maliyetleri üzerinde 
oldukça ciddi bir baskı yaratmaktadır. Bu nedenle, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) 

7. PROJENİN KAPSAMI VE SORUNUN 
TANIMI
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tarafından arz güvenliği sağlanırken dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yerli kömürle çalışan 
termik ve hidroelektrik santrallere öncelik verilmesi, kaynak çeşitliliğinin arttırılması ana yatırım 
stratejisi olarak belirlenmiştir.

Tüm bu bilgiler ışığında LCPD’nin Türk mevzuatına kazandırılması çalışmalarını çevre 
sorunu olarak nitelemek, sorunun boyutlarını azımsamak anlamına gelecektir. Bileşenleri 
ilerleyen bölümde ayrıntılarıyla açıklanacak olan sorunu aslında, Türkiye’nin mali kısıtları ve 
özelleştirme politikası çerçevesinde, arz güvenliğini sağlayarak ve dışa bağımlılığı azaltarak 
termik santrallerinden havaya yayılan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen emisyonların AB 
mevzuatına uygun bir şekilde azaltması olarak tanımlamak gerekmektedir (Şekil 1). 

Şekil 1. Sorunun tanımlanması

 Mali disiplin ve 
Özelle tirme 
Amaçlar  

Arz güvenlili i ve
D a ba ml l n 
azalt lmas  

Hazine, Maliye, DPT 
 
 
 
Yat r m  k s tla 

Enerji Bakanl
 
 
 
Enerji üret 

Çevre Bakanl
 
 
 
Emisyon azalt 

EÜA  

AB müktesebat na uyum 
Kaliteli ya am       

 Mevcut santralleri 
oldu u gibi 
kullanmak 

Mevcut 
tesisleri 
iyile tirmek 

Yeni santraller 
yapmak 

Çevresel sorunlar artar 
Ya am kalitesi dü er 

Artan kamu yat r m  
Daha pahal  elektrik, daha fazla vergi 

Kamunun De i en Öncelikleri 
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B. Türkiye’nin Enerji Politikası

Enerji sektöründe son yıllarda yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye’nin enerji politikalarının 
oluşturulmasından sorumlu olan ETKB tarafından öncelikli enerji politika ve stratejileri:

• Stratejik petrol ve doğal gaz depolama kapasitesinin arttırılması,

• Kaynak ve ülke çeşitlendirilmesi,

• Yerli kaynakların kullanımı ve geliştirilmesine öncelik verilmesi,

• Farklı teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi ve yerli üretimin arttırılması,

• Ülkemizin enerji ticaret merkezi olma potansiyelinden en iyi şekilde yararlanılması,

• Talep yönetiminin etkinleştirilmesi ve verimliliğin arttırılması,

• Yakıt esnekliğinin arttırılması,

• Orta Doğu ve Hazar petrol ve doğal gazının piyasalara ulaştırılması sürecine her 
aşamada katılım sağlanması,

• Enerji sektörünün, işleyen bir piyasa olarak şeffaflığı ve rekabeti esas alacak şekilde 
yapılandırılması,

• Bölgesel işbirliği projelerine katılım ve entegrasyon,

• Her aşamada çevresel etkileri göz önünde bulundurmak olarak belirlenmiştir.

Tüm bu politikalarla enerjinin, ekonomik büyümeyi gerçekleştirecek ve sosyal gelişme 
hamlelerini destekleyecek şekilde; zamanında, yeterli, güvenilir, rekabet edilebilir fiyatlardan, 
çevresel etkileri de göz önünde tutularak tüketiciye sağlanması hedeflenmiştir. Politikalardaki 
ana önceliğin arz güvenliği olduğu da özellikle vurgulanmaktadır (ETKB, 2006). 

Arz Güvenliğii. 

Türkiye son yıllarda önemli bir yeniden yapılanma ve küresel ekonomiye entegrasyon hamlesi 
gerçekleştirmiştir. Bunun sonucunda enerjiye olan ihtiyaç artmıştır. 2005 yılında, ülkemizin 
birincil enerji kaynakları üretimi 23,9 Mtep (Milyon ton petrol eşdeğeri), genel enerji tüketimi ise 
90,2 Mtep olarak gerçekleşmiştir.

Genel enerji tüketiminde %35 ile petrol en büyük payı almış olup; bunu %27’şer pay ile doğal 
gaz ve kömür, geri kalan %11’lik bölümü ise hidrolik dahil olmak üzere yenilenebilir kaynaklar 
izlemiştir. Genel enerji talebimizin 2010 yılında 126 Mtep’e, 2020 yılında ise 222 Mtep’e ulaşması 
beklenmektedir. 

Elektrik sektöründe 2001 sonrası beş yıllık dönemde enerji talebi %37, puant güç talebi %41 
artmıştır (Tablo 10).
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Tablo 10. Puant Güç ve Enerji Talebi (1997–2006)

Puant Güç
Talebi (MW)

Artış
(%)

Enerji Talebi
(GWh)

Artış
(%)

1997  16,926  11.1  105,517  11.3

1998  17,799  5.2 114,023  8.1

1999  18,938  6.4  118,485  3.9

2000  19,390  2.4  128,276  8.3

2001  19,612  1.1  126,871  -1.1

2002  21,006  7.1  132,553  4.5

2003  21,729  3.4  141,151  6.5

2004  23,485  8.1  150,018  6.3

2005  25,174  7.2  160,794  7.2

2006  27,594  9.6 174,637  8.6

 Kaynak: TEİAŞ, Sistem İşletme Faaliyetleri Raporu, 2006

2006 yılındaki enerji talebinin karşılanması için 175,690 GWh üretim yapılmış ve bu üretimin 
%48.1’i EÜAŞ tarafından gerçekleştirilmiştir (Tablo 11). Bu üretimin %33’ü de (27,843.5 GWh) 
linyitle çalışan termik santrallerde üretilmiştir (Tablo 12). 

Tablo 11: Enerji Üretimi (2006)

(GWh)

EÜAŞ 84.530,0

Otoprodüktörler 16.485,4

Mobil 519,3

Üretim Şirketleri 12.749,6

İşletme Hakkı Devri 4.060,5

Yap-İşlet 42.591,9

Yap-İşlet-Devret 14.753,8

TOPLAM 175.690,5

Kaynak: TEİAŞ, 2007-2016 Üretim Kapasite Projeksiyonu
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Tablo 12: Kullanılan Yakıt Türüne Göre EÜAŞ’ın Enerji Üretimi (2006)

KAYNAK (GWh)

Hidrolik 38.679,4

Kömür 29.752,8

Doğal Gaz 14.946,2

Sıvı Yakıtlar 1.057,6

Jeotermal 94,0

TOPLAM 84.530,0

Kaynak: EÜAŞ, 2006 Yılı Faaliyet Raporu

2007-2016 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönem için yapılan projeksiyonlarda, Türkiye’nin, enerji 
temininde son derece sıkıntılı bir döneme girdiği gözlenmektedir. Şu anda işletmede olan ve 
inşa halindeki tesislerin güvenilir üretim düzeyleri ile talep projeksiyonları karşılaştırıldığında 
yüksek talep senaryosunda 2008 yılında, düşük talep senaryosunda 2009 yılında arz sıkıntısı 
yaşanacağı gözlenmektedir (Tablo 13). Lisans almış ancak inşaata başlamamış tesislerin en 
az 3–4 yıllık inşaat ve deneme süreleri düşünüldüğünde 2012 yılına kadarki dönemde güvenilir 
üretim düzeylerinin üzerine çıkılması ve üretimde planlı ve plansız aksamaların minimize edilmesi 
gerekliliği öngörülebilecektir.

Tablo 13: İşletmede ve İnşa Halindeki Tesislerin Talebi Karşılaması

GWh 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Termik 163,519 162,628 168,431 173,021 173,052 172,966 172,367 171,948 172,358 173,727

Hidrolik 40,697 37,833 39,493 40,971 41,053 41,238 41,189 40,711 40,555 39,746

Yenilenebilir 429 427 426 426 426 426 426 426 426 426

Güvenilir Enerji Üretimi 204,645 200,888 208,350 214,418 214,531 214,630 213,983 213,085 213,339 213,899

Talep 1 (Yüksek) 188,343 203,787 220,701 239,019 258,858 280,084 302,491 326,388 351,846 378,234

Yedek (%) 8.7 -1.4 -5.6 -10.3 -17.1 -23.4 -29.3 -34.7 -39.4 -43.4

Talep 2 (Düşük) 185,032 196,689 209,081 222,253 236,255 251,139 266,961 283,779 301,941 321,567

Yedek (%) 10.6 2.1 -0.3 -3.5 -9.2 -14.5 -19.8 -24.9 -29.3 -33.5

Kaynak: TEİAŞ, 2007-2016 Üretim Kapasite Projeksiyonu
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Dışa bağımlılıkii. 

Enerji politikasında arz güvenliği ile bağlantılı bir diğer sorun da dışa bağımlılıktır. Türkiye’nin 
son yıllarda enerjide dışa bağımlılığı %72 düzeyine ulaşmıştır. Petrol ve doğalgaz fiyatlarının hızlı 
artışı, buna bağlı olarak olumsuz yönde etkilenen cari işlemler dengesi, kaynak çeşitlendirilmesinin 
yeterince sağlanamaması ve kaynak ülkelerdeki politik riskler dışa bağımlılığın azaltılmasını 
zorunlu hale getirmektedir. 

ETKB dışa bağımlılığın azaltılmasıyla ilgili önceliklerini linyit ve hidrolik potansiyelinin daha 
etkin kullanılması olarak belirlemiştir. Linyitin etkin kullanımıyla ilgili politika önceliği şu şekilde 
temellendirilmiştir: 

Elektrik üretiminde kullanılan yerli linyitten elde edilecek elektrik enerjisi 
üretim potansiyeli toplam 120 milyar kWh/yıl civarında olup, halen bunun 45 
milyar kWh/yıllık (%37) kısmı değerlendirilmiş durumdadır. Bu potansiyelin 
kullanılmasında yerli linyitlerin kalitesine uygun teknolojilerin yaygınlaştırılmasına, 
yeni kurulacak termik santrallerde yüksek verim ve birim enerji başına düşük 
emisyon elde edecek çevrim teknolojilerinin kullanılmasına önem verilmektedir. 
Bununla birlikte ülkemizde kömür aramalarının uzunca bir süredir ihmal edildiği 
bilinmektedir. Bu nedenle, mevcut verilerin ülkemizin kömür potansiyelini tam 
olarak yansıttığını iddia etmek mümkün değildir. Dolayısıyla, ülkemizin kömür 
potansiyelini daha doğru bir şekilde belirleyebilmek için, 2005 yılından itibaren 
başta MTA ve TKİ olmak üzere, ilgili kuruluşların imkanları seferber edilerek, bir 
kömür arama hamlesi başlatılmıştır. (ETKB, 2006 Yılı Faaliyet Raporu)

C. Bütçe Kısıtı, Yatırım Programı ve Özelleştirme Politikası

2001 krizi sonrasında başlatılan sıkı maliye politikası ile kamu borcunun sürdürülebilir hale 
getirilmesi hedeflenmiştir. Gelir artırıcı politikalarla birlikte yatırım harcamaları başta olmak üzere 
bir çok harcama kaleminde kesintiye gidilmesi sağlanmıştır. Bu politikaların sonucunda 2001’de 
% 90.4 düzeyine çıkan kamu net borç stokunun GSYİH içindeki payının 2006 sonunda % 45 
düzeyine inmesi sağlanmıştır. 

2007–2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı’nda da mali disiplinin kararlılıkla 
sürdürüleceği belirtilmiş, 2008–2010 Dönemi Orta Vadeli Programı’nda ise kamu harcamalarının, 
kaynak kısıtı ile iktisadi ve sosyal getirileri bağlamında potansiyel büyüme üzerindeki etkileri 
gözetilerek önceliklendirileceği belirtilmiştir. Ayrıca, enerji sektörünün rekabete açılması, gerekli 
enerji yatırımlarının kamu finansmanı üzerinde ek yük yaratmaksızın özel sektör tarafından 
yapılması, kamunun gözetim ve denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirerek arz 
güvenliğini gözetmesi ve kamu mülkiyetindeki tesislerin özelleştirilmesi programlanmıştır.

Ayrıca kamu yatırım politikasında yatırım etkinliğinin arttırılması benimsenmiştir. Bu çerçevede 
yatırımların, öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki 
altyapıya yönlendirilmesi, aynı zamanda sektörel, bölgesel ve AB’ye uyum yönündeki amaçların 
gerçekleştirilmesinde etkili bir araç olarak kullanılması hedeflenmiştir.
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2008–2010  Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde ise proje maliyeti 5 milyon YTL 
ve üzerinde olan yeni yatırım projesi tekliflerinde, projelerin teknik, finansal, ekonomik ve sosyal 
gerekçesinin, yapılabilirliğinin, önceliğinin ve çevreye etkilerinin fayda-maliyet veya maliyet etkinliği 
analizi ile ortaya konulduğu ayrıntılı Fizibilite Raporunun hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir. 
Ayrıca enerji ve çevre sektörlerinde yatırım öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

• Enerji sektöründe; enerji arz-talep analizlerine dayanan, Türkiye’nin genel enerji ihtiyaç 
projeksiyonuna uygun olarak hazırlanmış ve Elektrik Piyasası Kanunu’nun ortaya 
koyduğu esaslara uygun, güvenilir hammadde kaynaklarına ve erken geri dönüş 
oranına sahip projelerle, gerçekleştirilmesi diğer projelerin hayata geçirilmesinin ön 
şartı niteliğinde olan veya bunların kapasite/verimini arttıracak olan projelere öncelik 
verilecektir.

• Çevre sektöründe; doğal kaynakların etkin kullanımına yönelik projelere, uluslararası 
taahhütler (sözleşme ve protokoller) nedeniyle devam edilen ve yönetim altyapısını 
oluşturmaya yönelik projelere (veritabanı, araştırma, ölçme izleme sistemleri, v.b.) 
öncelik verilecektir.

Bu koşullar altında LCPD’nin uyumlaştırılması için gereken yatırımların finansmanında ciddi 
sıkıntılar çekileceği gözlenmektedir. 1999–2007  yılları arasında kamunun enerji sektörüne yaptığı 
yatırımlara bakıldığında da benzer bir tablo ile karşılaşılmaktadır (Tablo 14). Dikey ayrışmanın 
yaşandığı 2002 yılından itibaren reel yatırımların giderek azalması, bu sektörün kamunun yatırım 
önceliklerinde yer almamasından kaynaklanmaktadır. 2007-2013 döneminde enerji yatırımlarının 
kamu yatırımları içindeki payının giderek azalması da önümüzdeki dönemde 2002 sonrasındaki 
yatırım politikasının sürdürüleceğini göstermektedir (Tablo 15).  

Tablo 14: Kamunun Enerji Sektörüne Yaptığı Yatırımlar (1999-2007)

                              1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.       212,500 359,465 462,700 681,300 1,210,000 816,660 1,481,119 1,305,000 1,305,300

DİE BŞK.                      20

EİE İDARESİ GN.MD.            830 1,425 1,800 2,700 3,200 3,000 2,871 3,000 3,300

ENERJİ VE TABİİ 
KAYNAKLAR BAK.

400 985 700 22,400 1,880 1,500 1,762 1,100 2,000

TCK GN.MD.                    3,750 3,750 5,000 9,600 4,570 5,415 5,500 4,700 4,945

TEAŞ GN.MD.                   359,000 575,000 750,000

T. ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 
GN.MD.

351,401 380,000 220,000 250,000 275,000 295,000

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 
GN.MD.   

547,629 575,000 555,000 510,000 390,000 442,000

KEMERKÖY ELEKT.
ÜRETİMİ TAŞ.

7,000 8,000

YENİKÖY ELEKT.ÜRETİMİ 
TAŞ.

17,000 17,000
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                              1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

T.ELEKT.TİC.VE 
TAAH.A.Ş.GN.MD.

970 1,100 900 800 325 340

TEDAŞ                         140,000 261,000 350,000 444,000 480,000 430,000 449,500 485,000 493,000

Toplam (Cari fiyatlarla)        716,500 1,201,625 1,570,200 2,060,000 2,655,750 2,032,475 2,725,552 2,489,125 2,545,885

Enerji Deflatörü (2008=1.00) 0.19648 0.27683 0.51867 0.72998 0.77372 0.83332 0.79679 0.87717 0.95193

EÜAŞ+KEAŞ+YEAŞ (2008 
fiyatlarıyla)

   750,198 743,166 666,007 670,192 473,115 464,321

Toplam (2008 fiyatlarıyla) 3,646,661 4,340,670 3,027,353 2,821,996 3,432,460 2,438,995 3,420,683 2,837,691 2,674,452

Kaynak: DPT – Kamu Yatırımları

Tablo 15: Kamu Yatırımları Projeksiyonu

2006 (Cari fiyatlarla) 2013 (Cari fiyatlarla)
2007-2013             (2006 

fiyatlarıyla)

milyon YTL % Pay milyon YTL % Pay milyon YTL % Pay

 Tarım 1,375 7.7 5,040 11.8 17,278 10.2

 Madencilik 640 3.6 1,141 2.7 5,514 3.3

 İmalat 445 2.5 169 0.4 1,517 0.9

 Enerji 2,529 14.2 2,592 6.0 17,750 10.5

 Ulaştırma-Haberleşme 5,674 31.8 10,984 25.6 44,023 26.0

 Turizm 48 0.3 198 0.5 768 0.5

 Konut 109 0.6 390 0.9 1,310 0.8

 Eğitim 2,494 14.0 9,399 21.9 32,405 19.1

 Sağlık 1,268 7.1 3,702 8.6 14,293 8.4

 Diğer Hizmetler 3,243 18.2 9,239 21.6 34,636 20.4

  -İktisadi 1,728 9.7 4,195 9.8 15,624 9.2

  -Sosyal 1,515 8.5 5,044 11.8 19,012 11.2

 Toplam 17,824 100.0 42,855 100.0 169,495 100.0

 Yatırım İşçiliği 2,463  3,885  19,180  

 Mahalli İdareler 10,690  22,217  105,936  

 Genel Toplam 30,978  68,957  294,611  

Kaynak: DPT – 9. Kalkınma Planı
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D. AB Müktesebatına Uyum ve Sürdürülebilir Çevre

Çevre başlığına uyum, AB müktesebatına uyum sürecinin en zorlu aşamalarından birini 
oluşturmaktadır. Bir çok iktisadi sektörde yeni düzenlemeler gerektirmesi ve yüksek yatırım 
gereksinimi, kurumlar arası koordinasyonu ve önceliklendirmeyi zorunlu kılmaktadır. AB 
müktesebatına uyum programında, 11 kanun ve 56 ikincil mevzuat düzenlemesiyle mevzuat 
uyumunun gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca, ÇOB tarafından hazırlanan AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) raporu ile de 
çevre başlığında uyumun ne şekilde sağlanacağı ortaya konmuştur. UÇES raporunda çevre 
başlığının uyumlaştırılması için 59 milyar Euro civarında bir yatırım gereksinimi olduğu ve bunun 
%80’e yakının kamu tarafından karşılanmasının öngörüldüğü belirtilmiştir. Ancak, yatırım 
gereksiniminin tahmini çalışmalara dayandığı ve bazı sektörlerde ayrıntılı incelemelerin yapılması 
gerektiği söylenmektedir.

AB Komisyonu ise Kasım 2007’de yeni bir katılım ortaklığı belgesi taslağı hazırlamıştır. 
2007 İlerleme Raporu’ndaki bulgular temelinde, daha çok çalışılması için yenilenmiş öncelikleri 
belirlemek amacıyla ortaya konan bu metnin çevre başlığındaki öncelikler şu şekilde yer 
almıştır: 

Kısa vadede:

- Müktesebatın kademeli olarak iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yürürlüğe 
girmesi için, kilometre taşlarının ve takvimin belirlendiği ve ulusal, bölgesel ve yerel 
düzeylerde gerekli kurumsal kapasitenin ve mali kaynakların oluşturulmasına yönelik 
planları da içeren kapsamlı bir stratejinin kabul edilmesi.

- İdari kapasitenin güçlendirilmesinin yanı sıra, özellikle, sınır aşan durumları da içeren 
çevresel etki değerlendirmesi gibi yatay ve çerçeve mevzuatın iç hukuka aktarılması, 
uygulanması ve yürürlüğe konmasına devam edilmesi.

- Ulusal Atık Yönetimi Planının kabul edilmesi.

Orta vadede:

- Çerçeve mevzuat, uluslararası çevre sözleşmeleri ile doğa koruma, su kalitesi, 
kimyasallar, endüstriyel kirlilik, risk yönetimi ve atık yönetimi ile ilgili müktesebatın iç 
hukuka aktarılmasına ve uygulanmasına devam edilmesi.

-  Çevresel gereksinimlerin diğer sektörel politikalara entegre edilmesinin takibi.

Burada önemli olan husus AB’nin çevre başlığındaki önceliklendirmesi ile Türkiye’nin 
hazırladığı mevzuat uyum programı arasındaki uyumsuzluktur. AB’nin öncelikleri yatay ve 
çerçeve mevzuatın uyumlaştırılması; ayrıntılı stratejinin hazırlanması olarak belirlediği 2008–2009 
döneminde, Türkiye, ciddi yatırımlar içeren 3 kanun ve 40 ikincil mevzuatın uyumlaştırılmasını 
planlamaktadır. 
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E. Projenin Kapsamı ve Pilot DEA Uygulaması

Önceki bölümlerde ayrıntılarıyla açıklandığı üzere LCPD’nin Türk mevzuatına kazandırılması, 
enerji politikasından ve yatırım programından bağımsız olarak düşünülmemelidir. Birçok 
parametresi olan bu sorunun çözümünde, değerlendirilmesinde en düşük maliyetin ve en 
uygun zamanlamanın bulunması için kapsamlı bir Düzenleyici Etki Analizi (DEA)’nin uygulanması 
gerekmektedir.

DEA konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla başlatılan bu projede, amaç LCPD’nin 
uyumlaştırılması üzerine detaylı bir etki analizi yapılması değildir. Projeyle ulaşılmak istenen, 
pilot bir uygulamayla DEA’nın öneminin tüm paydaş kurum ve kuruluşlar nezdinde daha iyi 
anlaşılmasını sağlamak ve kamuda DEA konusunda kapasite oluşturmaktır.

Projenin bütçesi ve süresi dolayısıyla pilot DEA uygulamasında incelenen tesis sayısını azaltma 
gereksinimi doğmuştur. Ana kirletici olan termik santraller üzerinde çalışmalar başlatılmış ve 
Sivas, Kahramanmaraş, Zonguldak, Manisa, Kütahya, Muğla, İstanbul, Bursa, Çanakkale 
ve Ankara illerindeki termik santraller incelenmiştir. Daha sonra ayrıntılı çalışmaların Yatağan, 
Seyitömer, Soma A ve Çan termik santralleri üzerinde yapılması kararlaştırılmıştır. Örnek tesis 
seçiminde:

• Yerli kaynak olması ve zararlı gaz emisyonunun göreceli olarak fazla olmasından dolayı 
linyitle çalışan tesislerin incelenmesinin faydalı olacağı,

• Enerji politikaları ve yatırım programı ile ilgili sorunların daha iyi anlaşılması için EÜAŞ’a 
bağlı tesislerin incelenmesi gerektiği,

• Tesislerin uyum düzeyi ve teknolojilerine göre sınıflandırılmasına ve her bir gruptan bir 
tesisin incelenmesine karar verilmiştir.

Yatağan Termik Santrali, SO2 emisyon kontrol yatırımı yapılmış ve kullanım ömrü olan 
tesislere; Seyitömer Termik Santrali, SO2 emisyon kontrol yatırımı yapılmamış ve kullanım ömrü 
olan tesislere; Soma A Termik Santrali, emisyon kontrol yatırımı yapılmamış ve kullanım ömrü 
olmayan veya az olan tesislere örnek teşkil etmesi için seçilmiştir. Çan Termik Santrali ise 
ülkemizdeki akışkan yataklı kazan teknolojisi olan tek tesis olmasından dolayı incelenmiştir.
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Sorunun karmaşıklığından da anlaşılacağı üzere LCPD’nin mevzuatımıza kazandırılması 
toplumun bir çok kesimini etkilemektedir. Sorunun en etkin şekilde çözülmesi için de tüm 
tarafların bir araya gelip, üzerinde uzlaşılabilir bir çözüm yaratması gerekmektedir. 

DEA süreci ve bileşenleri bölümünde de değinildiği üzere danışma (konsültasyon, müzakere) 
olarak adlandırılan bu süreç, etki analizinin diğer iktisadi ve sosyal analizlerden ayrıştığı temel 
noktadır. Bir düzenlemeden toplumun her kesiminin aynı şekilde ve aynı miktarda etkilenmesi 
mümkün olmadığı için her kesimin düzenlemeye yönelik farklı isteklerinin olması da doğaldır. 
Kamuya düşen rol, toplumun farklı kesimlerinden gelen istekler karşısında dengeleyici rol 
üstlenmektir. Bunu yaparken de son derece şeffaf olmalı, düzenlemeye neden gerek duyduğunu 
ve düzenlemeyi niçin bu şekilde yaptığını kamuoyuna aktarabilecek durumda olmalıdır. Aynı 
zamanda düzenlemelerin birbiriyle tutarlı olmasını, mevzuatta ve politikalarda ikilik yaşanmamasını 
sağlamalıdır.

Danışma süreci, düzenlemenin iyi bir şekilde yapılmasına iki şekilde fayda sağlamaktadır. 
Öncelikle danışma bir öğrenme sürecidir. Paydaşlar, düzenleme konusundaki görüşlerini 
aktararak sorunun doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlarlar. Bunun yanında danışma bir rıza 
mekanizmasıdır. Sürecin başından beri içinde olan paydaşlar, düzenlemeyi sahiplenebilecek ve 
uyum oranı artacaktır.

Türkiye’nin kamu yönetimi kültüründe kurumlar arası koordinasyonun ve saydamlığın gelişmiş 
olduğunu söylemek son derece güçtür. Bu açıdan Türkiye’ye özgü danışma mekanizmalarının 
geliştirilmesi gerekmektedir. Pilot DEA uygulamasında bu mekanizma tasarımına ilk adım olarak 
gördüğümüz danışma ve çalışma kurullarının işleyişi de oldukça önemlidir. Ancak, bundan önce 
proje paydaşlarının ve etki alanlarının tanımlanması gerekmektedir. 

A. Paydaşlar ve Etki Alanları

• Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB)
ÇOB, LCPD ve benzeri AB çevre mevzuatının uyumlaştırılmasından sorumlu kurumdur. 
Ayrıca, Türkiye’de çevrenin korunması ve sürdürülebilir çevre konusundaki düzenlemelerin 
hazırlanması ve uygulanması da ÇOB’un görevlerindendir. Düzenlemenin başarısından 
direk sorumlu kurum olması sebebiyle ÇOB, pilot DEA projesinin önemli bir paydaşıdır.

• Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)
LCPD, daha önce ayrıntılarıyla açıklandığı üzere enerji üretim tesisleri üzerine ciddi yatırımlar 
gerektirmektedir. Bu maliyetlerin enerji üretim planlamasına olası etkilerinden dolayı ETKB, 
pilot DEA projesinin önemli bir paydaşıdır. 

8. PAYDAŞ ANALİZİ VE DANIŞMA SÜRECİ
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• Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)
Türkiye’deki elektrik üretim kurulu gücünün yarısından fazlasını elinde bulunduran kamu 
iktisadi teşekkülü olan EÜAŞ, yerli kömür ve linyitle çalışan termik santrallerin de büyük 
bir çoğunluğunun işletmesini yürütmektedir. Bu sebeple, LCPD’nin gerektirdiği yatırımların 
yapılması da EÜAŞ’ın sorumluluğundadır. Ayrıca, pilot DEA projesi kapsamında belirlenen 
4 santralin tamamı EÜAŞ’a bağlı tesislerdir. Bu sebeple EÜAŞ, pilot DEA projesinin önemli 
bir paydaşıdır.

• Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
DPT, kamu yatırımlarının koordineli bir biçimde yürütülmesinden sorumlu kuruluştur. 
LCPD’nin gerektirdiği yatırımların etkinliği ve onayı da Hazine Müsteşarlığı ile birlikte 
DPT tarafından değerlendirilmektedir. Bu sebeple, DPT, pilot DEA projesinin önemli bir 
paydaşıdır.

• Hazine Müsteşarlığı 
Hazine Müsteşarlığı, KİT Genel Müdürlüğü vasıtası ile EÜAŞ’a bağlı tesislerin etkin bir şekilde 
çalıştırılmasını denetler. Ayrıca, EÜAŞ’a bağlı tesislerin yatırım ve finansman programını 
DPT’nin görüşünü alarak hazırlar. Bu sebeple Hazine Müsteşarlığı, pilot DEA projesinin 
önemli bir paydaşıdır.

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Büyük yakma tesislerinden yayılan zararlı gaz ve partikül emisyonların tarım arazilerine 
ve tarımsal verimliliğe etkileri ayrıntılarıyla ilerleyen bölümlerde anlatılmaktadır. LCPD’nin 
uyumlaştırılması sonrasında tarımsal verimliliğin nasıl etkileneceği de önemli bir konudur. 
Bu sebeple, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, pilot DEA projesinin önemli bir paydaşıdır.  

• Sağlık Bakanlığı
LCPD direktifinin en önemli amaçlarından biri, büyük yakma tesislerinden yayılan zararlı gaz 
ve partikül emisyonlarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesidir. 
Türkiye’de halk sağlığının korunmasından sorumlu kurum olarak Sağlık Bakanlığı, pilot 
DEA projesinin önemli bir paydaşıdır.

• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
LCPD, enerji üretim tesislerinin yanında Türkiye’deki bazı sanayi kuruluşlarına da yatırım 
gereksinimi getirmektedir. Bunun dışında elektrik maliyetlerindeki olası artışlar da tüm 
sanayi kuruluşlarının uluslararası rekabet gücünü etkileyebilecektir. Bu nedenlerle, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı paydaş olarak danışma sürecine katılmıştır. 

• Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)
TKİ projede pilot olarak seçilen tesisler başta olmak üzere bir çok termik santrale linyit 
teminini sağlamaktadır. Linyit kalitesi, temini ve üretim projeksiyonlarıyla ilgili sorumlulukları 
üstlenmektedir. Bu nedenle, TKİ önemli bir paydaş olarak danışma sürecine katılmıştır.

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Türk özel sektörünün çatı örgütü olarak TOBB, özel sektörün rekabetçi yapısını 
etkileyebilecek konularda karar alıcılarla fikir alışverişinde bulunmaktadır. Bu sebeple, 
TOBB danışma sürecine aktif olarak katılmıştır.
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• Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)
EMO, enerji politikaları ve elektrik enerjisi konularında uzman, kamu kurumu niteliğinde bir 
meslek örgütüdür. Bu nedenle, EMO danışma sürecine etkin olarak katılmış ve görüşleriyle 
değişik açılımlar sağlamıştır.

B. Danışma Süreci

Danışma sürecinin başarıyla sonuçlanabilmesi için en uygun danışma aracının belirlenmesi 
gerekmektedir. Sorunun karmaşıklığına, maliyetlerine ve paydaş sayısına ve çeşitliliğine bağlı 
olarak çok çeşitli danışma araçları kullanmak mümkündür. Kapalı uçlu internet anketlerinden 
uzman toplantılarına kadar çeşitli uygulamalar söz konusudur. LCPD’nin uyumlaştırılması gibi 
yüksek maliyetli düzenlemelerde, konunun derinlemesine tartışılmasını sağlamak amacıyla 
paydaş temsilcilerinin direk fikir alışverişinde bulunabilecekleri toplantılar düzenlenmesi uygun 
görülmektedir.

Bu sebeple, bu proje kapsamında da benzeri bir yöntem seçilmiştir. Bu amaçla, Danışma 
Kurulu ve Çalışma Grubu olarak iki yapı oluşturulmuştur. Çatışan öncelikler yerine ortak akıl 
oluşturulması amacıyla bir araya gelen paydaş temsilcilerinin süreç ilerledikçe birlikte çalışma 
algılarının geliştiği gözlenmiştir. Danışma Kurulu, paydaşların üst düzey temsilcilerinden oluşmakta 
ve DEA’ya bürokratik desteğin sağlanmasını amaçlamaktadır. Danışma Kurulu’nun Çalışma 
Grubu’nun faaliyetlerini takip etmesi ve proje çıktılarını onaylaması sağlanmıştır. Çalışma Grubu 
ise paydaş teknokratlarından oluşmaktadır. Kurumlardan veri, bilgi ve deneyimlerin aktarılması 
Çalışma Kurulu tarafından gerçekleştirilmiş, böylece kurumlarda DEA kapasitesinin arttırılması 
sağlanmıştır.
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Problem tanımı aşamasında da değinildiği üzere LCPD’nin uyumlaştırılmasının önemi yüksek 
yatırım ve fırsat maliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bu maliyetler de 4 ana başlık altında 
toplanabilecektir. Öncelikle LCPD’nin uyumlaştırılmasıyla bazı mevcut tesislerin ek yatırım 
yapılmaksızın çalıştırılması mümkün olmayacaktır. Bu da elektrik arzının daralmasına sebep 
olabilecektir. Böyle bir durumda arz güvenliğinin tehlikeye girmesi ve geçici de olsa elektrik 
kesintilerinin yaşanması oldukça ciddi bir maliyettir. Bu maliyetin maddi bir değere dönüştürülmesi 
oldukça zordur. Bu nedenle LCPD uyumlaştırılırken elektrik üretiminin düşürülmemesine öncelik 
verilmelidir.

Benzeri bir diğer maliyet de artan dışa bağımlılıktır. Yerli kömür kaynaklarının kullanıldığı 
termik santrallerde LCPD’ye uyumun getireceği  maliyetler, yabancı fosil kaynaklardan 
(doğalgaz, fuel-oil, taş kömürü) elektrik enerjisi üretimini artırabilecektir. Bu da enerjide hali 
hazırda yüksek olan dışa bağımlılığın daha da artmasına sebep olacaktır. Artan dışa bağımlılık 
hem cari açık üzerinde etki yaratacak, hem de arz güvenliğini olası politik veya teknik risklere 
maruz bırakacaktır. Bu maliyetin azaltılması için hali hazırda yerli kaynakların kullanılması bir 
devlet politikası olarak benimsenmiştir. Bu nedenle LCPD uyumlaştırırken dışa bağımlılığın 
arttırılmaması sağlanmalıdır.

Son iki maliyet ise maddi değere dönüştürülmesi mümkün olan ve bu çalışma kapsamında 
değerlendirilen maliyetlerdir. Öncelikle, mevcut tesislerden emisyon salınımının engellenmesi için 
termik santrallere bazı ek yatırımların yapılması gerekecektir. Ayrıca bu ek yatırımların faaliyet ve 
bakım giderleri üzerinde etkileri de göz önünde tutulmalıdır. Son maliyet unsuru ise yeni kurulacak 
termik santrallerden kaynaklanmaktadır. Kullanım ömrü biten veya yeni yapılması planlanan 
termik santraller için doğa dostu ileri güç üretim teknolojileri ile yatırım yapılması gerekecektir. 
Bu yatırım alternatifleri incelenirken de ilk yatırım maliyetleri ile birlikte faaliyet ve bakım giderleri 
incelenmelidir. Düşük kaliteli kömür kaynaklarından en etkin ve çevreye en az zarar verecek 
şekilde elektrik üretilmesi tüm gelişmiş ve gelişen ekonomilerde özellikle üzerinde durulan bir 
konudur. Hem emisyon giderimi için, hem de güç üretimi için bir çok teknoloji geliştirilmiştir. Bu 
alternatif teknolojiler arasında en uygun olanının belirlenmesi, LCPD’ye uyumda başarılı olunması 
için oldukça önemlidir. Bu nedenle önemli bulunan alternatif teknolojiler aşağıda sunulmuştur. 

Emisyon Giderim Teknikleri
A) Partikül Kontrol Sistemleri

1) Siklonlar

Bu tip toz kontrol sistemleri yerçekimi ve merkezkaç kuvvetlerinden faydalanır ve kuru 
koşullarda her çeşit baca gazına uygulanabilirler. Ancak performans özellikleri siklonların küçük 
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ve orta ölçekli tesisler için kullanımını kısıtlamaktadır. Diğer toz kontrol metotlarıyla bir arada 
kullanıldığı zaman sadece bir ön toplama tekniğidir. Tipik bir siklon Ek: Şekil 1’de gösterilmektedir. 
Siklonlar tek kullanıldığı gibi, birçok siklonun bir arada kullanıldığı sistemler de mevcuttur. Bunlara 
“Mekanik Ayırıcı” da denir. Mekanik ayırıcı bir dizi siklondan oluşur. Arıtılacak gaz uygun bir 
şekilde dizayn edilmiş bölmeler yoluyla siklonlar arasında paylaştırılır. Partikül madde veya toz 
içeren gaz, siklona tanjant pozisyonundaki giriş borusundan girer. Gaz ve toz tanecikleri bu 
girişten dolayı santrifüj kuvveti etkisinde kalırlar. Santrifüje uğramış toz, siklonların duvarlarına 
çarparak hız kaybeder ve duvar çevresinde toplanır. Toplanan toz duvar boyunca yerçekimi 
etkisi altında siklonun alt kısmına, yani toz haznesine doğru düşer. Her siklonun merkezinde dip 
kısmı açık bir boru vardır. Tozundan arınmış gazlar, merkezdeki bu boru vasıtası ile temiz hava 
bölmesinde toplanır ve daha sonra taşıma kanallarının içine akar veya atmosfere verilir.

Siklonlar ince tozu tutamaz, bu sebeple verimleri % 85-90 ile sınırlıdır. 5-10 mikrondan büyük 
partikül tutma verimi % 100’e yakındır. 1 mikrona yaklaşan boyutlarda da tutma gerçekleşir 
ancak verim oldukça düşer. Mekanik ayırıcılar, partikül kontrol sistemleri arasında en düşük 
yatırım maliyetine sahiptir. Siklonlar uçucu kül kontrolünde tek başına kullanılamayacağından 
yatırım maliyeti hesaplanırken siklonların diğer kontrol teknikleri ile beraber düşünülmesi 
gereklidir. İşletme maliyetleri, toplanan külün pnömatik veya hidrolik taşınması için gerekli olan 
enerjiyi ve baca gazı basınç kaybını karşılamak için gerekli olan elektrik gücünü de içermelidir. 
Siklonların bakım maliyeti düşüktür. Kullanım ömrü, yüksek aşınma riski yüzünden azalabilir . 

2) Elektrostatik Filtreler

Elektrostatik filtreler büyük yakma tesislerinde yaygın bir biçimde kullanılmaktadır ve geniş 
sıcaklık, basınç ve toz yükü aralıklarında çalıştırılmaya uygundur. Özellikle partikül boyutuna 
duyarlı değildir ve tozu hem kuru, hem ıslak koşullarda toplayabilir. Tipik bir elektrostatik filtre 
dizaynı Ek: Şekil 2’de gösterilmektedir .

Elektrostatik filtre, metalden yapılmış bir dizi levhanın belli aralıkla (yaklaşık 10 cm) dikey olarak 
dizildiği ve levhalar arasında oluşan geçitlerden de tozlu gazın aktığı bir kutudan meydana gelir. 
Levhalar arasındaki geçidin ortasına yüksek voltaj taşıyan elektrotlar yerleştirilmiştir. Yüksek 
voltajdan (40-50 KV) dolayı elektrod etrafında ve elektrotlar boyunca bir elektrik alanı oluşur. 
Yüksek voltaj taşıyan elektrodlar katot, topraklanmış olan levhalar da anot görevini görür. 
Uygulanan voltaj, gaz moleküllerini iyonize edecek kadar yüksektir. Gazın levhalar arasında geçişi 
esnasında yüklü iyonlar çarpışır ve uçuşan kül parçacıklarına, yani toz taneciklerine yapışırlar. Kül 
tanecikleri de negatif olarak yüklenir ve anoda, yani levhalara doğru hareket ederler. Levhaların 
yüzeyinde toplanan partiküller periyodik olarak bir silkme sistemiyle alt tarafa düşürülür ve kül 
haznesine gönderilir..

Partiküller gaz akımından dört basamakta ayrılırlar: 

• Partiküllerin negatif elektrikle yüklenmesi,
• Elektrik yüklü partiküllerin pozitif anoda doğru hareket etmesi,
• Tozun anot (levhalar) üzerinde tutulması (toplanması),
• Tozun alt taraftaki toz haznesine dökülmesi. 

Elektrostatik filtrelerin ilk yatırım maliyeti, kullanılan yakıta göre torba filtreler veya diğer kontrol 
tekniklerinden daha düşük veya daha yüksek olabilir. Fakat işletim maliyetleri diğer tekniklere 
göre daha düşüktür ve uçucu küllerin farklı özelliklerine göre değişebilir. Bakım maliyetleri ise 
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sıradan uçucu kül söz konusu olduğunda normaldir. Elektrostatik filtrenin toz toplama verimi 
çok yüksektir (%99,9’un üzeri). Ayrıca basınç kaybı oldukça düşük, yapımı da basittir. Bu 
yüzden termik santrallerde uçucu küllerin baca gazından temizlenmesinde çok yaygın olarak 
kullanılmaktadır.

3) Torba Filtreler

Torba filtreler, endüstriyel tesislerden ve daha küçük yakma tesislerinden çıkan baca gazlarında 
bulunan partiküllerin gideriminde dünya çapında yaygın olarak kullanılan bir teknolojidir. Ancak 
günümüzdeki eğilim, bu teknolojinin daha büyük çaplı tesislerde de kullanılmasına yöneliktir. Bir 
torba filtre ünitesi, kumaştan torba şeklinde  yapılmış, alt tarafı açık, üst tarafı kapalı olan filtrelerin 
bir metal kabin içinde sıralanmasından meydana gelir. Torba filtrelerin genel şekli şematik olarak 
Ek: Şekil 3’te gösterilmektedir. Şekilde en sağdaki iki ünite partiküllerin toplanmasını, en soldaki 
tek ünite de toplanan partiküllerin torba yüzeylerinden temizlenmesini göstermektedir. Partikül 
yüklü gaz, öncelikle ünitenin alt kısmından girer, torbaların içine doğru akar ve torbanın yapıldığı 
kumaş malzemenin gözeneklerinden geçer. Taşıdığı partikül maddeler kumaş torbanın iç 
kısmında kalır. Dış kısmına ise temiz gaz geçer. Temiz gaz akımı ünitenin üst kısmında toplanır 
ve daha sonra atmosfere atılır.

Torbalar temizleneceği zaman temiz gazdan alınan bir miktar basınçlı gaz, bu kez ters 
yönde torbaların dışından içine doğru verilir. Torbaların içinden dökülen partiküller, ünitenin alt 
tarafından toplanarak alınır. 

Filtreler uzun süreli filtreleme ve kısa süreli temizlik modunda değişimli olarak çalıştırılır. 
Temizlik sırasında torbalarda biriken toz, kumaş filtre yüzeyinden alınır ve atılmak üzere bir 
haznede depolanır. Torba filtreleri diğer gaz filtrelerinde ayıran en önemli işletim özelliği, temizlik 
sırasında filtre yüzeyini periyodik olarak kontrol edebilme fırsatıdır. Filtre yüzeyinden tozun 
düzenli olarak alınması filtrenin verimi ve işletim ömrü açısından önemlidir. En yaygın temizleme 
metotları ters hava akımı, mekanik sallama/boşaltma, titretme ve tazyikli hava püskürtmedir. 
Akustik kornalarda ayrıca torbaları temizlemek için kullanılabilir .

Torba malzemesi seçiminde temizlenecek gazın içeriği, gazın sıcaklığı, partiküllerin boyutu 
ve nitelikleri, uygulanacak temizleme metodu, hedeflenen verim, ekonomi ve eğer varsa gaz 
soğutma metodu göz önünde bulundurulur. Gore-Tex® ve Telfaire® (teflon/fiberglas) gibi sentetik 
filtre kumaşları, geniş uygulama alanlarında filtre malzemesi olarak kullanılabilmekte ve filtrenin 
ömrünü uzatmaktadır. Günümüzde yüksek basınç ve aşındırıcı koşullara dayanabilecek modern 
filtre materyalleri de geliştirilmiştir .

Torba filtrelerde bazı yakıtların yanmasından oluşan baca gazının temizlenmesi sırasında 
prosesi güçleştiren tıkanma problemleri görülebilir. Genellikle tıkanma problemleri yağ 
yakıldığında meydana gelir. Filtre materyali genellikle kül ve gaz sıcaklığına duyarlı olduğu için, 
kirli gaz içindeki yanmamış karbon ve sıcak uçucu kül tanecikleri filtre materyaline zarar verebilir. 
Ayrıca, zaman içinde filtre kumaşında yarıklar olabilir. Bunların işletim esnasında tesbit edilmesi 
zordur. Bu yarıklardan partiküller geçebildiği için toz emisyonlarını artırır. Böyle durumlarda, eğer 
sistem birimlere ayrılmış ve her birim izole edilmiş ise, tüm sistemi kapatmadan bakım mümkün 
olabilir ve yırtık olan ve yarık açılmış torbalar değiştirilebilir. Torbaların her 2-5 yıl arasında bir 
sürede değiştirilme zorunluluğundan dolayı torba filtrelerin bakım maliyetleri pahalıdır. Torbaları 
değiştirmenin minimum bedeli, yatırım maliyetinin yaklaşık olarak % 10’u kadardır. Filtrelerde 
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toplanan tozlar, geri dönüştürülmesi kolay ve ekonomik değeri olabilecek maddelerdir. Torba 
filtreler % 100’e yaklaşan partikül toplama verimlerine ulaşabilirler. Yüksek küllü ya da kükürt 
içerikli kömürler için filtrenin ömrü, artan temizleme sıklığından ve SO3 korozyonundan dolayı 
kısalır. Ayrıca elektrostatik çöktürücü ile kıyaslandığında basınç düşmesi ve işletim maliyeti daha 
yüksektir.

4) Islak Çöktürücüler

Partikül emisyonlarının kontrolünde ıslak çöktürücüler yıllardır kullanılmaktadır. Islak 
çöktürücüler yüksek basınç düşüşlerine ve işletme maliyetine rağmen, elektrostatik çöktürücülere 
ve torba filtrelere göre yatırım maliyetleri daha düşük olduğundan endüstriyel ölçekli kullanım 
için çekici olmaktadır. Islak çöktürme sırasında baca gazı soğutulur ve atmosfere bırakılmadan 
önce baca gazının tekrar ısıtılması gerekir. Bu da daha fazla enerji sarfiyatına neden olur. 
Bu işletim maliyetlerinin kısmen yüksek olması yüzünden ıslak çöktürücülerin kullanımı son 
zamanlarda azalmıştır. Buna rağmen ıslak çöktürücüler, entegre gazlaştırma kombine çevrimi 
ve basınçlı akışkan yatakta yakma gibi bazı yüksek sıcaklık ve basınçlı yakma uygulamalarında 
kullanılmaktadır .

Venturi yıkayıcıları en yaygın olarak kullanılan ıslak çöktürücüdür. Yıkayıcı sıvı Şekil 4’de 
görüldüğü gibi eşit bir şekilde venturinin üst bölümünden dağıtılır. Baca gazının bu şekilde 
ıslatılması, küçük partiküllerin daha büyük ve ağır damlaların içinde toplanmasına yol açmaktadır. 
Böylelikle bu damlalar seperatörün içinde kolayca tutulabilmektedir. . 

Tablo 16’da partikül kontrol teknolojilerinin özellikleri özet olarak verilmiştir. 

Tablo 16 : Partikül kontrol teknolojilerinin özellikleri

Özellik

Siklon

Siklonlar için hem ıslak hem kuru dizaynlar mümkündür. Basit 

kurulumu ile güvenilirdir. Ancak partikül toplama verimi diğer 

teknolojilere göre çok daha düşüktür.

Elektrostatik Filtre

Bu teknolojinin verimi yüksek ve basınç düşüşü azdır. Elektrostatik 

çöktürücü yaygın ve en ucuz partikül kontrol teknolojisidir (özellikle 

düşük-dirençli küller için).

Torba Filtre

Bu teknoloji en yüksek verime sahiptir. Ancak temizleme sıklığı ve SO3 

korozyonunun işletim maliyetini arttırmasından dolayı, yüksek kül ve 

kükürt içerikli kömürler için pahalı bir yöntemdir. Ayrıca elektrostatik 

çöktürücü ile karşılaştırıldığında basınç düşüşü daha yüksektir.

Islak Çöktürücüler 

Yüksek sıcaklık, basınç ve nemlilikteki gaz akımları için uygundur. 

Yatırım maliyeti düşüktür. Ancak bakım maliyeti yüksektir. Ayrıca 

korozyon ve atık su arıtım problemi vardır.
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Partikül Kontrol Sistemlerinin Avantaj ve Dezavantajları
Siklonlar
Avantajları 

Düşük yatırım maliyeti • 
Daha basit ve az işletme problemleri• 
Düşük işletme basıncında çalışma (515 cm su kolonu)• 
Kuru toplama ve depolama• 
Daha küçük alan ihtiyacı• 

Dezavantajları
1 mm den düşük çaptaki partiküllerin tutulmasında düşük verimle çalışır• 
Yapışkan partiküllerin giderilmesinde yetersizdir• 

Elektrostatik filtreler
Avantajları 

Orta ve büyük çaplı partiküller için %99.9’dan fazla tutma verimi ve düşük enerji • 
maliyeti
Tozların kuru olarak toplanması ve bertarafı • 
Minimum bakımda sürekli işletim• 
Düşük işletim maliyeti • 
Yüksek sıcaklık (700oC den fazla) ve yüksek basınçta (10 atm’den fazla) ve vakum • 
altında çalışabilme
Geniş aralıktaki akış debisi için uygunluk • 

Dezavantajları
Yüksek yatırım maliyeti• 
Gaz akımındaki değişimlere hassaslık• 
Yüksek veya düşük dayanımlı tozların tutulmasında güçlük• 
İnşa için fazla alan gereksinimi• 
Yanma gazlarından dolayı patlama riski• 
Negatif yüklü elektrotlardan dolayı gaz iyonizasyonu neticesinde ozon oluşumu• 
Eğitimli personel ihtiyacı• 

Torba filtreler
Avantajları 

İri ve ince partikülleri yüksek verimde tutma özelliği (%99.9)• 
Gaz akımındaki değişiklikler için uygunluk• 
Filtre çıkış havasının sirkülasyonu • 
Toplanan materyallerin kuru olarak toplanıp depolanması• 
Filtreler için değişik özellikler ve konfigürasyonların olması• 
Basit işletim gerektirmesi• 

Dezavantajları
Maliyeti yüksek olan mineral veya metalik filtre ihtiyacı (290• oC den yüksek sıcaklıklar 
için)
Toplanan tozun giderilmesi için filtre değişimi• 
Yüksek bakım maliyetleri• 
Asitli ortamda bulunan tozların patlama ve yangın riski• 



Pilot Etki Analizi Çalışması 42

Filtre değişimlerinde koruyucu ekipman ihtiyacı• 
Filtre ömrünün asidik veya alkali özellik taşıyan partiküllerin varlığında kısa olması• 

• 
Islak filtreler
Avantajları 

Daha az alan gereksinimi• 
Gaz ve partikül maddelerin özellikle yapışkan olanları tutabilmesi• 
Yüksek sıcaklıkta ve yüksek nemlilikte gaz akımlarına uygunluk• 
Düşük yatırım maliyeti (eğer arıtma tesisleri gerekli değilse)• 
Küçük partikülleri yüksek verimle tutma• 

Dezavantajları
Potansiyel atıksu arıtımı problemi• 
Korozyon problemi • 
Yüksek basınçta damlama (25 cm su kolonu)• 
Islak-kuru fazında potansiyel katı birikmesi• 
Yüksek bakım maliyetleri • 

B) SOx Kontrol Sistemleri
Kükürt oksitleri, fosil yakıtların yanması sonucunda yakıt içinde bulunan kükürtün  

oksitlenmesiyle oluşmaktadır. Baca gazından kükürt oksitlerini (başlıca SO2 gazını)  giderme 
yöntemleri 1970’lerden itibaren kullanılmaya başlanmış, ilk olarak ABD ve Japonya’da, daha 
sonra 1980’lerin başında Avrupa’da kullanılmıştır. Günümüzde fosil yakıtların yanması sonucu 
ortaya çıkan SO2 emisyonlarını kontrol etmek için kullanılan birçok yöntem vardır . Bu yöntemler 
aşağıda sıralanmıştır:

1) Kükürt oksit emisyonlarını azaltmak için alınacak öncelikli tedbirler 
1.1) Düşük kükürtlü yakıt kullanımı
1.2) Akışkan yataklı yakma sistemlerinde adsorban kullanımı

2) Kükürt oksit emisyonlarını azaltmak için alınacak ikincil tedbirler

2.1) Islak sistemler

   2.1.1) Kireç/kireçtaşı kullanılan prosesler

2.1.2) Deniz suyu kullanılan prosesler

2.1.3) Magnezum kullanılan prosesler

2.1.4) Amonyak kullanılan prosesler

2.2) Püskürtmeli kuru sistemler

2.3) Sorbent enjeksiyonu

2.3.1) Kazana sorbent enjekte edilmesi

2.3.2) Kanala sorbent enjekte edilmesi (kuru BGD)

2.3.3) Hibrid sorbent enjeksiyonu

2.3.4) Dolaşımlı akışkan yatak (DAY) kullanılması

2.4) Rejenere edilebilir prosesler

2.4.1) Sodyum sülfit bisülfit prosesi

2.4.2) Magnezyum oksit prosesi
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Bu proseslerden en önemli olanlar ve piyasada yaygın olarak kullanılanlar aşağıda ayrıntılı 
olarak açıklanmıştır:

1) Islak sistemler

Islak çöktürücüler, özellikle kireçtaşı-jips(alçıtaşı) prosesini en çok kullanan Baca Gazı 
Desülfürizasyon (BGD) teknolojileridir. Yüksek SO2 giderim verimi ve güvenilir olmalarından dolayı 
piyasada kullanılan teknolojilerin %80’ini oluştururlar ve termik santrallarda  kullanılırlar. Birçok 
ülkede çok ucuz ve bolca mevcut olduğundan sorbent olarak çoğunlukla kireçtaşı kullanılır. Yan 
ürünler oksitleme şekline göre jips ya da kalsiyum sülfat/sülfit karışımı olabilir. Eğer jips (alçıtaşı) 
satılabilirse toplam işletme maliyeti düşürülebilir .

1.1) Kireç/Kireçtaşı Kullanan Prosesler

Günümüzde en yaygın olarak kullanılan BGD sistemleri, kireç/kireçtaşı kullanan sistemlerdir. 
Bu sistemler, piyasada % 80’lik bir paya sahiptir. Kireç/kireçtaşı kullanan ıslak sistemin akım 
şeması Ek: Şekil 5’te verilmiştir. Daha eski tesislerde kireçtaşı yerine SO2 ile daha iyi reaksiyona 
girmesinden dolayı kireç kullanılmaktaydı. Ancak, kirecin elde edilmesi için gerekli kalsinasyon 
işlemi,  enerji gerektiren, pahalı ve zaman alan bir işlem olduğundan halen proseste kireç yerine 
kireçtaşı kullanılmaktadır. Buna rağmen bazı durumlarda jips kullanıcılarının beyaz jips elde etme 
isteği üzerine BGD tesisinde kireç kullanılmaktadır. Her koşulda kireçtaşı, hemen hemen kireçle 
aynı SO2 giderimini sağlamaktadır. Kireçtaşı reaktivitesinin BGD sisteminin verimliliği üzerinde 
de önemli bir etkisi vardır. Buna rağmen günümüzde reaktiviteleri test etmek için standart bir 
metod yoktur. Magnezyumla zenginleştirilmiş kireç de ayrıca sorbent olarak kullanılmaktadır .

Elektrostatik filtreden partiküllerinden temizlenmiş olarak çıkan baca gazı, genellikle ısı 
değiştiriciden geçer ve SO2’nin kireçtaşı süspansiyonu (% 95’den fazlası CaCO3) ile doğrudan 
teması yoluyla giderildiği BGD absorpsiyon kulesine girer. Absorpsiyon kulesine sürekli olarak 
taze kireçtaşı/su çözeltisi (çamuru) takviye edilir. Yıkanmış ve SO2’den temizlenmiş gaz mist 
gidericiden geçer ve bir bacadan ya da soğutma kulesinden atmosfere bırakılır. Reaksiyon 
ürünleri absorpsiyon kulesinin dibinden alınır, süzme, filtreleme ve presleme gibi diğer 
süreçlerden geçirilerek depolama alanına gönderilir . Eğer jips elde edildiyse bu jips pazarda 
inşaat malzemesi olarak satılabilir.

2) Püskürtmeli Kuru Sistemler

Dünya çapında uygulanan BGD sistemleri içinde “püskürtmeli kuru sistemler” ıslak 
sistemlerden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bu tür BGD’lerde SO2’yi baca gazından 
ayırmak için kireç çamuru kullanılır. Bu teknoloji olgunlaştıkça SO2 giderme verimliliği ve işletme 
güvenilirliği tamamıyla geliştirilmiştir. Püskürtmeli kuru sistemler genellikle daha düşük yatırım 
maliyetleriyle nitelendirilir ancak temel olarak daha pahalı bir sorbent olan kireç kullanımı nedeniyle, 
“püskürtmeli kuru sistemler” in işletme maliyetleri ıslak sistemlerden daha yüksektir. Püskürtmeli 
kuru sistemler çoğunlukla düşük ve orta kükürtlü (% 1.5) kömür kullanan, nispeten küçük ve 
orta kapasiteli kazanlar için kullanılır. Proses sonunda ticari olarak pek kullanılamayan kalsiyum 
sülfit, kalsiyum sülfat ve uçucu kül karışımı kalır. Bazı sistemler uçucu külü ayrı toplamak için 
püskürtmeli kuru sistemden önce bir partikül kontrol cihazı kullanmaktadırlar.
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Ek: Şekil 6’da gösterildiği gibi sistem temel olarak püskürtmeli kuru emici; elektrostatik 
çöktürücü ya da torba filtre gibi bir partikül kontrol, ve reaksiyon ürünleri için geri dönüşüm bertaraf 
aygıtları içerir. Çeşitli püskürtmeli kuru çöktürücü sistemleri halen ticari olarak işletilmektedir. Bu 
sistemler; kurulum, birleşenler ve kullanılan sorbent açısından birbirlerine benzerler ancak tek 
fark püskürtmeli kuru emicinin içinde kullanılan kireç çamuru dağıtma sistemidir .

3) Sorbent Enjeksiyonu

3.1)  Kazana Sorbent Enjeksiyonu

Kazana sorbent enjeksiyonu, kuru bir sorbentin kazandaki gaz akımına sorbentin doğrudan 
enjeksiyonunu içerir (Ek: Şekil 7). Tipik sorbentler pulverize kireçtaşı (CaCO3) ve dolomittir 
(CaCO3.MgCO3). Kazandaki ısı, sorbentin kalsinasyonu sonunda reaktif CaO partikülerinin 
oluşmasına yol açmaktadır. Bu partiküllerin yüzeyleri, baca gazında kalsiyum sülfit (CaSO3) ve 
kalsiyum sülfat (CaSO4) oluşturmak için SO2 ile tepkimeye girmektedir. Bu reaksiyon ürünleri 
elektrostatik ya da torba filtre gibi bir partikül kontrol cihazındaki kül ile birlikte tutulur. SO2 

tutma prosesi, çöktürücü ve torba filtrenin filtre keki içinde devam eder. Kalan artıklar dikkatli 
bir şekilde bertaraf edilmelidir. Çünkü bu artıklar aktif kireç ve kalsiyum sülfit içerir. Bu atıklardan 
muhtemel faydalanabilme yolları araştırılmaktadır .

SO2 giderim reaksiyonu iki adımda gerçekleşmektedir:

CaCO3 + ısı  CaO + CO2 ya da Ca(OH)2 + ısı  CaO + H2O
CaO + SO2 + ½ O2   CaSO3 + ısı

3.2)  Kanala Sorbent Enjeksiyonu (Kuru BGD)

Kanala sorbent enjeksiyonu, kalsiyum ya da sodyum bazlı sorbentin, Ek: Şekil 8’de gösterilen 
hava ısıtıcı ve bir elektrostatik çöktürücü ya da torba filtre arasından baca gazına enjekte edilmesi 
anlamına gelir .

Kanala sorbent enjeksiyonun en yaygın tipleri:

Nemlendirme gerektiren kuru kireç• 

Nemlendirme gerektirmeyen kuru sodyum enjeksiyonu• 

Kireç çamuru enjeksiyonu ya da ayrı bir nemlendirme basamağı gerektirmeyen kanalda • 
yıkama 

Nemlendirme suyu iki amaca hizmet eder. Birinci amaç, SO2 giderimini arttırmak için sorbenti 
etkinleştirmek, ikincisi ise verimli bir elektrostatik filtre performansı sağlamak için partikülleri 
forma sokmaktır .

Düşük yatırım maliyeti, prosesin basitliği, değişik koşullara ve yeniliklere uyum sağlayabilmesi, 
kanala sorbent enjeksiyonun belirgin özellikleridir. Buna rağmen SO2 giderim verimi nisbeten 
düşüktür. Bu dezavantaj ve düşük sorbent verimi ticarileşmeyi zorlaştırmaktadır. Ancak kanala 
sorbent enjeksiyonu nisbeten eski ve küçük kazanlar için büyük bir potansiyele sahiptir. Bu 
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nedenle halen çeşitli kanala sorbent enjeksiyon prosesleri, SO2 giderimini ve güvenilirliği arttırmak 
için geliştirilmektedir. Ek yatırım maliyeti ve işletme zorlukları olmaksızın, SO2 giderim veriminin 
%50’lerden %75-80’lere çıkarılması amaçlanmaktadır . 

4) Rejenere Edilebilir Prosesler

Genellikle daha sonradan saf kükürde dönüştürebilmek amacıyla, yoğunlaştırılmış SO2 elde 
etmek için “rejenere edilebilir” sistemlerde harcanan sorbent, termal ve kimyasal arıtmalardan 
sonra tekrar kullanılmaktadır. Bu tarz prosesler kompleks olduğundan, yüksek yatırım maliyeti 
ve enerji işletimi gerektirdiğinden yakma tesislerinde fazla kullanılmazlar. Sodyum sülfit bisülfit 
prosesi en yaygın şekilde kullanılan “rejenere edilebilir” prosestir. Bu prosesi kullanan ticari 
tesisler, genellikle endüstriyel kazanlar ve taş kömürü, linyit, petrol ve petrol koku yakan güç 
istasyonlarıdır. Proses sodyum sülfit/bisülfit dengesine dayanır. Bir diğer “rejenere edilebilir” 
proses de magnezyum oksit prosesidir. Magnezyum oksit prosesi, sorbent olarak magnezyum 
hidroksit çözeltisi kullanan bir yenilenebilir ıslak çöktürücü prosesidir. Esasında harcanan 
sorbentin yenilenmesi için kullanılan basamak hariç, ıslak kireçtaşı prosesi ile aynıdır .

Aşağıda Tablo 17’de tüm Baca Gazı Desülfürizasyonu (BGD) tekniklerinin özellikleri özet 
olarak verilmiştir.

Tablo 17: Tüm Baca Gazı Desülfürizasyonu (BGD) tekniklerinin özellikleri

Teknik
Genel SO2 Giderim 

Oranı

Diğer Performans Parametreleri

Parametre Değer

Islak kireç/
kireçtaşı filtresi

% 92 - 98 (sorbent tipine 
bağlı)

Çalıştırma sıcaklığı 45-60oC

Sorbent Kireçtaşı, kireç

% elektrik kapasitesi olarak enerji 
tüketimi

% 1-3

Basınç düşüşü 20-30 (102 Pa)

Ca/S molar oranı 1.02-1.1

Güvenilirlik % 95-99 (çalıştırma süresinin)

Artık/yan ürün Jips

Jips saflığı % 90-95

Bekletme süresi 10 sn

Lastik kaplamanın ömrü
10 yıldan daha fazla (taş 

kömürü)

SO3  giderim oranı % 92-98

HCl giderim oranı %90-99

HF giderim oranı %90-99 (sorbentin içinde)

Partikül
% 50’den daha fazla (partikül 

boyutuna bağlı)
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Teknik
Genel SO2 Giderim 

Oranı

Diğer Performans Parametreleri

Parametre Değer

Deniz suyu filtresi % 85-98

Çalıştırma sıcaklığı (örnek)
145oC (baca gazı girişi)

30-40oC (deniz suyu çıkış 
sıcaklığı)

Sorbent Deniz suyu/hava

Deniz suyunun havalandırıcı 
içindeki bekletme süresi 

15 dk (örnek, bekletme süresi 
prosesin çeşidine bağlıdır)

Her emici için maksimum baca 
gazı akışı 

Gaz akışında sınırlandırma yok

Güvenilirlik % 98-99

Artık/yan ürün Yok

% elektrik kapasitesi olarak enerji 
tüketimi

% 0.8-1.6

HCl giderim oranı % 95-99

HF giderim oranı
 Emicinin içinde 

% 95-99

Su tüketimi (örnek)
15000 m3/sa (deniz suyundaki 
bikarbonat konsantrasyonuna 

bağlı) 

Atık su
Yok (ancak deniz suyunda 

sülfat iyonları çözünmektedir)

Basınç düşüşü 10-20 (102 Pa)

Püskürtmeli kuru 
filtre

% 85-92

Çalıştırma sıcaklığı
120-200 oC (Baca gazı girişi)
65-80 oC (Baca gazı çıkışı)

Sorbent Kireç, kalsiyum oksit

Bekletme süresi 2-10 sn

Ca/S molar oranı 1.3-2.0

Her emici için maksimum baca 
gazı akışı

700000 m3/sa

SO3 ve HCl giderim aralığı % 95

Kullanılan sorbentin tekrar 
dolaşım oranı

% 0-15

Enjekte edilen sıvıdaki katı içeriği % 10-35

Güvenilirlik % 95-99

Artık/yan ürün
Uçucu kül karışımı, tepkimeye 

girmemiş katkı maddesi 
veCaSO3

% elektrik kapasitesi olarak enerji 
tüketimi

% 0.5-1 

Su tüketimi 
20-40 lt/1000 m3 baca gazı 

(gaz sıcaklığına bağlı)

Atık su Yok 

Toz giderim cihazı olmayan 
püskürtmeli kurutucunun basınç 

düşüşü
30 (102 Pa)



Termik Santrallerde AB Büyük Yakma Direktifi’ne Uyum 47

Teknik
Genel SO2 Giderim 

Oranı

Diğer Performans Parametreleri

Parametre Değer

Kazana sorbent 
enjeksiyonu

% 30-50

Reaksiyon ürününün geri 
kazanımıyla

% 70-80

Çalıştırma sıcaklığı
950-1150oC (üst baca)

540oC (ekonomizer)

Sorbent Kireçtaşı, sulu kireç, dolomit

Güvenilirlik % 99.9

Kazanın verim düşüşü % 2 

% elektrik kapasitesi olarak enerji 
tüketimi

0.01-0.2 %

Artık Ca tuz karışımı

Kanala sorbent 
enjeksiyonu (kuru 

BGD)
% 50-80

Çalıştırma sıcaklığı

Sorbent Kireçtaşı, sulu kireç, dolomit

Güvenilirlik % 99.9

% elektrik kapasitesi olarak enerji 
tüketimi

% 0.2 

Artık Ca tuz karışımı

Hibrid sorbent 
enjeksiyonu

%50-80 (tepkimeye 
girmemiş CaO’in 
nemlendirilerek 

reaktivasyonu sonucu 
%90)

Bekletme süresi 3 sn

Dolaşımlı akışkan 
yatak kuru filtre % 90-99

Çalışma sıcaklığı 70-80oC

Bekletme süresi 3 sn

Ca/S 1.1/1.5

Kullanılan sorbentin tekrar 
dolaşım oranı

10-100

Enerji tüketimi % 0.3-1

Sorbent Ca(OH)2

Güvenilirlik % 98-99.5

Toz giderimsiz basınç düşüşü 7-15 hPa

Artık CaSO3/CaSO4/uçucu kül

Sodyum sülfit 
bisülfit prosesi

% 95-98

Emici içinde baca gazı sıcaklığı 45-70oC

Yakıttaki maksimum kükürt 
içeriği

% 3.5

Maksimum baca gazı akışı 600000 m3/sa

Enjekte edilen sıvıdaki katı içeriği % 20-50

% elektrik kapasitesi olarak enerji 
tüketimi

% 3-5.8

Su tüketimi 70-200 m3/sa (sadece ön-filtre)

Güvenilirlik % 95’den daha fazla

Magnezyum oksit 
prosesi

Mevcut değil

% elektrik kapasitesi olarak enerji 
tüketimi

Mevcut değil

Yan ürün
Saf kükürt, sülfürik asit ya da 

konsantre sülfür oksit

Güvenilirlik Mevcut değil
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C) NOx Kontrol Sistemleri

1) Hava Kademeleme

Hava kademeleme ile NOx giderimi, kazan içinde iki ayrı yakma bölgesinin oluşturulmasına 
dayanır: Az oksijenli birincil yakma bölgesi ve tam yanmanın sağlanması için fazla oksijenli ikincil 
yakma bölgesi. Hava kademeleme birincil yakma bölgesindeki oksijen miktarını düşürür (birincil 
havanın %70-90’ı bu bölgede verilir). Birincil bölgede stokiyometrik olarak gerekli havadan daha 
az hava verilmesi  yakıttaki azotun NOx‘a dönüşümünü engeller. Ayrıca termal NOx oluşumu 
da sıcaklığın daha düşük olması nedeniyle belli bir noktaya kadar düşürülür. İkincil bölgede 
ise birincil yakma havasının %10-30’u yakma bölgesinin üst kısmına enjekte edilir. Yakma bu 
artırılan alev hacminde tamamlanır. Sonuç olarak nispeten düşük sıcaklıklı ikincil basamak termal 
NOx oluşumunu engeller .

Hava kademeleme kazanlarda ve yakıcılarda çeşitli şekillerde yapılabilir. Ama bunlardan en 
önemlisi Over Fire Air (OFA)’dır.

Bu yöntem; yanma için kullanılan havanın yaklaşık %15-30’ unun ayrılarak kazanın daha üst 
kısmına yerleştirilmiş hava enjeksiyon portallarından kazana verilmesine dayanmaktadır. Böylece 
ana yakma sistemindeki brülörlerde, yanma çok düşük fazla hava oranı ile gerçekleştirildiğinden 
NOx oluşumu azalmaktadır. Yanma için kullanılan toplam havanın %15-30 u daha sonra tekrar 
kazanın üst kısmında bulunan portallardan tekrar kazana gönderilir ve yanma tamamlanır. OFA 
sisteminin, düşük NOx sağlayan yakma sistemlerine uygulanmasıyla performans artmaktadır. 
Bir seçici katalitik indirgeme prosesindeki “over fire air” sistemi Ek: Şekil 9’da gösterilmektedir.

Hava kademeleme sisteminin iki önemli dezavantajı vardır. Birincisi eğer hava nozıllarının 
yerleri doğru değilse önemli miktarda CO oluşmaktadır. İkincisi ise OFA sisteminin sonradan 
uygulanması durumunda yanma bölgesi sonu ile ilk ısı değiştirici arasındaki mesafe azaldığından 
yanmamış karbon miktarı artmaktadır.  

2) Baca Gazı Sirkülasyonu

Bacadan çıkan ve daha düşük sıcaklıkta olan gazın, yanma havasıyla karıştırılması ile alev 
sıcaklığı düşmekte ve gazdaki oksijen miktarı azalmış olmaktadır. Böylece yakıttaki azottan 
kaynaklanan NOx ve termal NOx oluşumu azaltılmaktadır. Alevin kararlılığı ve net ısıl verimindeki 
düşüş, baca gazı sirkülasyon oranını sınırlamaktadır. Sirkülasyon oranının yaklaşık olarak %20
-30 olması uygun sonuçlar vermektedir. Bu yöntem gaz ve sıvı yakıtlar için daha etkili sonuçlar 
vermektedir. Baca gazı sirkülasyonunun nasıl yapıldığı Ek: Şekil 10‘da gösterilmektedir.

Sirküle edilen baca gazı yaklaşık 350-400°C civarındadır. Hava ön ısıtıcısından sonra toplam 
gazın yaklaşık %20-30 u ayrılır ve yanma havası ile karıştırılarak tekrar yakıcıya verilir. Bu gazı 
yakıcıya vermek için özel olarak tasarlanmış brülörler gerekir. Havaya karıştırılacak baca gazı 
miktarını iyi ayarlamak gerekmektedir. Eğer aşırı miktarda baca gazı karıştırılırsa bu durumda bazı 
işletme sorunları ile karşılaşılabilir. Örnek:  Kükürt içeren yakıt yakıldığında korozyon problemleri, 
baca gazında sıcaklığın artmasından dolayı verim kaybı, vantilatörlerde artan enerji kullanımı. Bu 
nedenlerle işletmeciler genel olarak %30 dan fazla baca gazı sirkülasyonu yapmazlar ve hala 
azaltılamayan NOx miktarını geliştirilmiş “düşük NOx oluşturan yakıcılar” kullanarak gidermeye 
çalışırlar.
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3) Yakıt Kademeleme 

NOx miktarının azaltılmasında, genel olarak havanın ve yakıtın kademeli olarak kullanılması 
etkin rol oynamaktadır. Bundan önce havanın kademelendirilmesi açıklanmıştı. Aşağıda da 
yakıtın kademelendirilmesi açıklanacaktır. Amaç, oluşan azot oksitlerini tekrar azot gazına 
indirgemektir.

Bu sistemde yanma üç ayrı bölgede yapılmaktadır: İlk yanma bölgesi (yakıtın %70-90 kısmı bu 
bölgeye beslenmektedir); tekrar yanma bölgesi (yakıtın %10-30 kısmı bu bölgeye beslenmektedir); 
tam yanma bölgesi (yakıtın yanması, verilen ek hava ile bu bölgede tamamlanmaktadır). Ek: 
Şekil 11’de üç ayrı yanma bölgesi gösterilmiştir. İlk yanma bölgesinde yanma normal hava/
yakıt oranlarıyla gerçekleştirilmektedir. Tekrar yanma bölgesinde, sisteme eklenen yakıt “yakıtça 
zengin” koşulların oluşmasını sağlayarak indirgen bir bölge oluşturmakta ve daha önce oluşan 
NOx burada azot gazına indirgenmektedir. Son bölgede ise OFA sistemiyle hava eklenerek 
yanmanın tamamlanması sağlanmaktadır. Bu yöntem, özellikle doğal gaz kullanan tesislerde 
NOx emisyonlarının azaltılmasında ideal sonuçlar vermektedir.

4) Düşük NOx Oluşturan Yakıcılar

Düşük NOx oluşturan yakıcı sistemleri NOx kontrolünde önemli bir teknolojik seviyeye 
ulaşmıştır. Ancak bu konudaki önemli araştırmalar ve çalışmalar halen devam etmektedir. Bu 
sistemlerin dizayn ayrıntıları üreticiden üreticiye değiştiği için burada sadece genel prensipler 
verilecektir .

Düşük NOx oluşturan yakıcı sistemleri, yakıt ve havayı yanma odasına üflerken yakıt/hava 
oranını kontrol ederek kademeli yanmanın sağlanması prensibine dayanmaktadır. Düşük alev 
sıcaklığı ve alevin belli bölümlerinde oksijen konsantrasyonunun azaltılması, NOx oluşumunu 
azaltmaktadır. Yakıcıda kademeli yanma gerçekleştirilmektedir. Yakıt/hava oranının kontrol 
edilebilmesi için yakıcıda kanallar bulunmaktadır. Yakıt/hava oranının ayarlanması ile öncelikli 
olarak yakıt kaynaklı NOx oluşumunun minimize edilmesi amaçlanmaktadır. Yakıcı sistemi dizaynı 
ile “yakıtça zengin bölgeler” oluşturulmaktadır. Bu bölgelerde yakıtta bulunan azot oksijenle 
oksitlenerek NOx oluşturmak yerine yakıtça zengin indirgen bölgelerde indirgenerek doğrudan 
azot gazına dönüşmektedir .

5) Seçici Katalitik İndirgeme

Seçici katalitik indirgeme günümüzde en etkili NOx indirgeme yöntemi olarak kabul 
edilmektedir. NOx emisyonlarını % 80-95 oranında azaltmaktadır. Avrupa, ABD ve Japonya’da 
büyük yakma tesislerinde NOx emisyonlarının kontrolü için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 
ve bundan sonra açıklanacak prosesler ikincil, yani “end of pipe treatment” olarak adlandırılan 
proseslerdir.  “Seçici katalitik indirgeme” prosesinin çalışma prensibi şu şekilde özetlenebilir:

Seçici katalitik indirgeme işletme sıcaklığı 300-450• oC olan bir katalizör yatağında yapılır. 
Gaz veya sıvı amonyak baca gazı akımına enjekte edilir. Amonyak, katalizör yüzeyinde 
absorbe edilir.

Katalizör olarak bazik metal oksitler (Ti• 2O5, V2O5 gibi), zeolitler, demir oksitler veya 
aktif karbon kullanılır. Aktif karbon kullanıldığında işletme sıcaklığı 100-220oC arasında 
olmalıdır. Bu nedenle termik santrallarda sadece “tail-end” uygulamasında kullanılır.
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Amonyak katalizör yüzeyinde oksijenli ortamda NO• x ile reaksiyona girer ve sonuçta su 
ve azot gazı oluşur.

4 NO + 4 NH3 + O2  4 N2 + 6 H2O

6 NO2 + 8 NH3  7 N2 + 12 H2O (1)

Tipik bir “seçici katalitik indirgeme prosesi” şeması EK: Şekil 13’te verilmiştir. Amonyak 
yerine indirgen olarak üre de kullanılabilir. Ancak, ürenin sıvı amonyaktan pahalı olması 
nedeni ile kullanımı yaygın değildir. Sıvı amonyak önce ısıtılarak gaz haline getirilir ve 
hava ile birlikte sisteme nozıllar yardımı ile verilir. Katalizör sisteminde NOx ile amonyak 
karışımının çok iyi olması gereklidir. Ayrıca, NOx gideriminin yüksek ve baca gazında 
reaksiyona girmeden çıkan amonyak miktarının çok düşük olması için gaz içindeki NH3/
NOx oranının iyi ayarlanması gereklidir. Katalizörlerin ömrü de bu proseste önemlidir. 
Katalizör ömrü kömür yakan tesislerde 6-10 yıl, fuel oil ve doğal gaz yakan tesislerde 
8-12 yıl arasındadır. 

6) Seçici Katalitik Olmayan İndirgeme

Seçici katalitik olmayan indirgeme teknolojisi, yanma sırasında oluşan NOx’ın 
giderilmesi için kullanılan ikincil bir prosestir. Yatırım ve işletme maliyeti “seçici katalitik 
indirgeme” prosesinden daha düşük, uygulaması daha basit bir prosestir. Katalizör 
kullanılmadan, 850-1100oC arasında çalışır. Ancak bu sıcaklık aralığı, indirgen olarak 
kullanılan kimyasala (amonyak, üre veya kostik amonya) göre değişir. Tüm yakıtlar için 
kullanılabilir ve % 30-50 NOx giderimi sağlar. 

İndirgen olarak amonyak kullanıldığı zaman aşağıda verilen reaksiyonlar aşağı yukarı 
eş zamanlı olarak meydana gelir:

4 NO + 4 NH3 + O2  4 N2 + 6 H2O  (indirgeme reaksiyonu)

İstenmeyen yan reaksiyon:

4 NH3 + 5 O2  4 NO + 6 H2O (1) (oksitleme reaksiyonu)

Düşük sıcaklıklarda her iki reaksiyon da yavaştır. Yüksek sıcaklıklarda da istenmeyen 
oksidasyon reaksiyonu baskın gelir ve fazladan azot oksitleri oluşur. Gerekli olan sıcaklık 
aralığını ayarlamak için amonyağı değişik noktalardan enjekte etmek gereklidir. Böyle bir 
sistem şematik olarak Ek: Şekil 14 de gösterilmiştir. Yüksek indirgeme verimi elde etmek 
için enjekte edilen amonyak ve  baca gazı içindeki NOx ın çok iyi karışması gereklidir. Bu 
konuda karışımı da etkileyen en önemli parametrelerden biri enjekte edilen amonyak 
damlalarının büyüklüğüdür. Damlalar küçük olduğunda hemen buharlaşır ve yüksek 
sıcaklıkta reaksiyona girer. Dolayısı ile indirgeme verimi daha iyi olur. Damlaların büyük 
olması buharlaşmayı ve dolayısı ile reaksiyonu yavaşlatır.

Seçici katalitik olmayan indirgemede iki proses vardır. Bunlar:

a. Exxon tarafından geliştirilen DeNOx prosesi:
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Bu yöntem gaz fazda homojen reaksiyona dayanır. Sıcak kirli gaza amonyak enjekte edilir. 

İndirgeme sıcaklıkları 850-1200oC arasındadır.

b. EPRI tarafından geliştirilen NOxOUT prosesi:

Bu proseste DeNOx prosesinden farklı olarak amonyak yerine üre kullanılır. Üre için spesifik 

sıcaklık aralığı 982-1149oC’dir.

Tablo 18 ve 19’da NOx kontrol teknolojilerinin özellikleri özet olarak verilmiştir . 

Tablo 18: NOx emisyonlarını azaltmak için uygulanan birincil tedbirlerin genel özellikleri 

Birincil Tedbir
Genel NOx Giderim 

Oranı
Genel Uygulanabilirlik

Uygulanabilirlik 

Kısıtlamaları

Düşük ek hava % 10-44 Tüm yakıtlar Eksik yanma

Kazanda hava 

kademeleme

Servis dışı 

yakıcı (BOOS) 

%10-70

Genel olarak sadece 

retrofit için gaz ve petrol 

yakan tesisleriyle kısıtlı
Eksik yanma (ve sonuç 

olarak yüksek CO ve 

yanmamış karbon 

seviyeleri) ‘BOOS’, ‘BBS’ 

ve ‘OFA’ için geçerlidir 

Eğimli yakıcıda 

yakma (BBF)

Sadece retrofit için tüm 

yakıtlar

Overfire air 

(OFA)
Tüm yakıtlar

Baca Gazı Sirkülasyonu

% 20-50

Kömür yakan kazanlar 

için % 20’den daha 

az ve OFA ile kombine 

edilmiş gaz yakan 

tesisler için % 30-50

Tüm yakıtlar Alev dengesizliği

Düşürülmüş ön hava ısıtma % 20-30

Kömür yakan ıslak 

tabanlı kazanlar için 

uygun değil

Yakıt kademeleme (yeniden 

yakma)

% 50-60 

(birincil yakma 

bölgesinde oluşan 

NOx’un 

% 70-80’i düşürülebilir)

Tüm yakıtlar

Düşük NOx 

Yakıcı (LNB)

Hava 

kademeleme
% 25-35 Tüm yakıtlar

Alev dengesizliği

Eksik yanma

Kirli Gaz 

Sirkülâsyonu
% 20’ye kadar Tüm yakıtlar Alev dengesizliği

Yakıt 

kademeleme
% 50-60 Tüm yakıtlar

Alev dengesizliği

Eksik yanma
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Tablo 19 : NOx emisyonlarını azaltmak için uygulanan ikincil tedbirlerin
genel performansı

İkincil tedbir
Genel NOx 

Giderim Oranı

Diğer performans parametreleri

Parametre Değer 

Seçici katalitik 

indirgeme
% 80-95

Çalıştırma sıcaklığı

350-450oC (yüksek toz)

170-300oC (arka uç)

280-510oC (gaz türbinleri)

200-510oC (dizel motorlar)

İndirgeme maddesi Amonyak, üre

NH3/NOX oranı 0.8-1.0

NH3 slip < 5 mg/Nm3

Elverişlilik > %98

Katalizörle SO2’den SO3’e 

dönüşme oranı
% 1.0-1.5 (arka uç)

% elektrik kapasitesi olarak 

enerji tüketimi
Tüm uygulamalar için % 0.5

Katalizördeki basınç 

düşüşü
4-10 (102 Pa)

Seçici katalitik 

olmayan indirgeme % 30-50

Çalıştırma sıcaklığı 850-1050oC

İndirgeme maddesi Amonyak, üre

NH3/NOX oranı 1.5-2.5

Elverişlilik > %97

NH3 slip < 10 mg/Nm3

% elektrik kapasitesi olarak 

enerji tüketimi
% 0.1-0.3

Sıcaklık aralığında 

bekletme süresi
0.2-0.5 sn

D) SO2 ve NOx in Birlikte Kontrolü için Kullanılan Sistemler

1) Aktif Karbon Prosesi

Kuru ve yenilenebilen sorbentlerden aktif karbon, oda sıcaklığında SO2 adsorplama kapasitesi 
yüksek olduğundan dikkat çekmektedir. Daha yüksek sıcaklıklarda aktif kömürün kükürt dioksit 
adsorplama kapasitesi azaldığından bu teknik 100°C‘den daha düşük sıcaklıklarda daha iyi 
sonuç verir. 300°C‘den yüksek sıcaklıklarda SO2‘nin uzaklaştırılması için CuO, Fe2O3 gibi 
bileşikler içeren alümina ve silika destekli sorbentler üzerinde çalışılmıştır. Buna karşılık SO2‘nin 
120 ile 250°C aralığında uzaklaştırılmasının ekonomik olduğu saptanmıştır. Buna ek olarak 
adsorpsiyonun yapıldığı kolona amonyak da (NH3) da ilave edilirse SO2 ve NOx’ın kontrolü 
birlikte yapılmış olur. Aktif karbon prosesinin SO2 için giderim verimliliği %98, NOx için ise 



Termik Santrallerde AB Büyük Yakma Direktifi’ne Uyum 53

%60-80 arasında değişmektedir. Ek: Şekil 15’de aktif karbon prosesinin şematik diyagramı 
gösterilmiştir.

2) DeSONOx Prosesi

DeSONOx prosesinde (Ek: Şekil 16), partiküllerin giderilmesi için baca gazı ilk olarak bir 
elektrostatik filtreden geçirilmektedir. Bunu amonyak enjeksiyonu ve seçici katalitik indirgeme 
izlemektedir. Daha sonra gazlar, atmosfere bırakılmadan önce, yakma havasının ön ısıtılmasıyla 
ve tamamen arıtılmış baca gazının tekrar ısıtılmasıyla soğutulmaktadır. Böylece baca gazının 
sıcaklığı yaklaşık olarak 140oC’ye düşürülmekte, bu da SO2‘nin SO3‘e katalitik oksidasyonunu 
sağlamaktadır. Daha sonra asit kulesinde SO3‘ün suyla yıkanması sonunda sülfürik asit (%70) 
elde edilir. Son olarak baca gazları ıslak elektrostatik mist çöktürücüye yönlendirilir ve atmosfere 
bırakılmadan önce tekrar yaklaşık 80oC’ye ısıtılır. DeSONOx prosesinin SO2 ve NOx‘ın her ikisi 
için de giderim verimi  %95’tir .

3) Elektronla Işıma Prosesi

Kükürt dioksit ve azot oksitlerinin birlikte giderilmesinin amaçlandığı bu proses, elektronla 
ışıma ve kuru yıkayıcı olarak da adlandırılmaktadır. Bu yöntemde atık gaz, filtre edildikten sonra 
bir ısı değiştiricide 343-393oK sıcaklık aralığına soğutulmakta, gaz karışımına içerdiği kükürt 
dioksit ve azot oksitlerin miktarıyla orantılı olarak amonyak eklenmekte ve karışım reaktörde 
elektron ışımasına tabi tutulmaktadır. Baca gazının içerdiği azot oksitlerinin amonyak kullanılarak 
giderilme verimi, kükürt dioksit’in varlığında artmakta; oldukça etkin bir NOx + SO2 giderimine 
ulaşılabilmektedir. Örneğin; baca gazının 2500 ppm kükürt dioksit içerdiği durumda azot oksit’in 
%90’ı, kükürt dioksit’in ise %80’i giderilebilmektedir. Elektronla ışıma prosesinin akım şeması 
Ek: Şekil 17’de gösterilmektedir.

İleri Güç Üretim Teknolojileri

1. Akışkan Yataklı Yakıcılar

Akışkan yataklı yakma teknolojisi genelde, kabarcıklı yatak ve dolaşımlı yatak olmak üzere 
iki ana gruba ayrılmaktadır. Kabarcıklı Akışkan Yataklı (KAY) yakıcılar, akışkan yatakta yakma 
teknolojisinin gelişiminde ilk ortaya çıkan ve yaygın olarak kullanılan yakıcılardır. KAY sisteminde 
uygulanan akışkanlaşma hızı ortalama olarak 3-4m/s kadardır. Ancak KAY sisteminde birim 
kazan alanı başına ısı üretiminin düşük kalması nedeniyle kabarcıklı akışkan yatakların yerini 
hızlı, Dolaşımlı Akışkan Yataklar (DAY) almaktadır. DAY yakma sisteminde yanma hızı ve ısı 
aktarım katsayılarının oldukça yüksek olması (yaklaşık 7-10 m/s) nedeni ile DAY sistemleri büyük 
kapasiteli yakma sistemlerinde tercih sebebidir.

DAY sistemi 100 MWe ve daha büyük olan ve kömüre dayalı güç üretim sistemlerinde genellikle 
kullanılan teknolojidir. KAY sistemi de kullanılmıştır ama son senelerde KAY sistemi 10-50 MW 
arasındaki daha küçük, biyokütle ve evsel atıkların yakıldığı sistemlerde tercih edilmektedir .  

Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakma (DAY) Sistemi

Dolaşımlı Akışkan Yatak (DAY) sistemi, özellikle kömüre dayalı termik santrallerde  güç 
üretimi için kullanılan en önde gelen sistemlerdendir. Tipik bir DAY yakma sistemi Ek: Şekil 
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18‚’de gösterilmiştir. Yüksek akışkanlaşma hızları nedeniyle aktif yataktan taşınan yanmamış 
katılar, siklon veya siklonlar vasıtasıyla yatağa geri beslenir. Yüksek akışkanlaşma hızının neden 
olduğu erozyon dolayısıyla aktif yatak içine ısı değiştirici borular konulmaz; ısı aktarımı su borulu 
duvarlarda yapılır. Yanmanın olduğu kolonun duvarlarına su boruları yerleştirilir. Kolon yüksek 
yapılarak tam yanma sağlanmaya çalışılır. 

Genelde DAY’larda kömür ve adsorbent besleme sistemi kabarcıklı yataklara göre daha 
basittir ve kükürt tutma veriminin %90 ve üzerinde sağlanabilmesi için kullanılması gereken 
kireçtaşı miktarı da daha az olup Ca/S mol oranı 2.0 civarındadır. 

DAY sistemi yanmanın olduğu bir kolon, kolondan taşınan taneciklerin ayrıldığı bir siklon 
veya siklonlar, ısı değiştiriciler, baca gazı temizleme ünitesi, yakıt ve sorbent hazırlama 
üniteleri, türbin ve bacadan oluşmaktadır. DAY sistemi, klasik Pulverize Kömür Yakma (PKY) 
teknolojisine birçok bakımdan benzerdir. PKY teknolojisinde olduğu gibi DAY sisteminde de 
Rankin Çevrimi kullanılmaktadır. DAY sistemi için de kazanlar subkritik veya süperkritik koşullar 
için dizayn edilebilmektedir. Halen DAY teknolojisi güvenli olarak 300  MWe kapasiteye kadar 
kullanılabilmektedir. Bu da subkritik koşullar içindir. Süperkritik koşullar ancak çok daha büyük 
(400-600 MWe) sistemler için düşünülmektedir . 

DAY Sistemlerinin Avantaj ve Dezavantajları

Avantajlar:

• Gaz-katı karışım özelliği çok iyidir.

• Yanma odasında sıcaklık alışılmış PKY teknolojisine (1200-1500 °C) nazaran düşüktür (820-
870°C). Bu nedenle NOx oluşumu da “Düşük NOx Yakıcısı” olan bir PKY sistemine göre 
%60-70 daha düşüktür, kül ergimesi olmaz, korozyon ve benzeri problemler azalır.

• Kireçtaşı ve dolomit gibi adsorbentlerin ilavesiyle, kükürt oksitlerini yüksek oranda (%90-
95), yanma sırasında yatak içerisinde tutulması mümkündür. PKY de olduğu gibi BGD 
sistemlerine gerek yoktur.

• Yakıt partikül çapının pulverize yakma sistemlerine nazaran büyük olması (birkaç mm), yakıt 
hazırlama tesislerinin maliyetini düşürür.

• Çok düşük kaliteli yakıtlar ve çöpler (yüksek kül, kükürt ve nem içerikli, düşük ısıl değerli), 
akışkan yataklarda, çevre kirlenmesine neden olmayacak biçimde, ikinci bir yakıt olarak 
başarı ile yakılabilir. Düşük kaliteli yakıtlar ucuz olduğu için, akışkan yataklı yakıcılar, işletme 
masrafları açısından da ekonomiktirler.

• Yatak içerisinde ısı aktarım katsayıları çok yüksektir. Böylece, ısı aktarım boru yüzey alanları 
ve dolayısıyla yakıcı boyutu aynı kapasiteli diğer sistemlere nazaran daha küçüktür. İlk yatırım 
maliyeti düşüktür.

• DAY yakma sistemleri yapıları gereği yakıt olarak geniş bir yakıt bandında çalışılabilmektedir. 
Mükemmel bir gaz-katı ve katı-katı karışımı sağlaması nedeniyle yakıt çok çabuk yanmaya 
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başlar ve yakıt beslemesinde yatak sıcaklığında bir düşüş görülmez. Pek çok ticari uygulamada 
% 40-60 kül içeren kömür ve biyokütleler kullanılmaktadır.

• DAY sisteminde yanma verimi KAY sisteminden daha yüksektir. Genel olarak yanma verimi 
% 97,5-99,5 arasındadır. Özellikle yanmamış karbon kaybı oldukça düşüktür. Tüm sistemin 
verimi olarak düşünüldüğünde DAY sistemi verimi, subkritik PKY sistemlerinden çok farklı 
değildir (tipik olarak %34-38 civarında-üst ısı değerine göre). Dolayısı ile CO2 emisyonunun 
DAY sistemi ile azaltılması söz konusu değildir. Ancak, süperkritik DAY sistemlerinde verim 
%38-40 arasındadır ve dolayısı ile CO2 emisyonunda azalma beklenmektedir.

Dezavantajlar:

• Akışkan yataklı yakıcı içinde ve dağıtıcı plakadaki basınç düşmesini karşılamak için, üretilen 
elektriğin veya buna eşdeğer ısıl enerjinin % 3-4’ü kadarı üfleçler için gerekmektedir.

• Yüksek gaz geçiş hızları nedeniyle taneciklerin sürüklenmesi, yanma verimini azaltabilmektedir. 
Tanecikler sıcak ortamda ufalanarak tozlar yaratmaktadır. Bu ufalanma sonucunda yatak 
içindeki taneciklerin çapı değişmektedir.

• Akışkan yataklı yakma sistemlerinde SO2 emisyonu yanma odasında, yanma sırasında kontrol 
edilebilmektedir. Dolaşımlı tip yataklarda SO2 tutma verimi kabarcıklı tip yataklara göre daha 
yüksektir. DAY sisteminde % 90 verimle SO2 tutmak için 2,0 civarında Ca/S oranı yeterken, 
kabarcıklı yataklarda 2,5-3,0 civarında beslenmesi gerekmektedir. FGD sisteminde bu oran 
1.1 civarındadır.

Dünyada Dolaşımlı Akışkan Yatak (DAY) prensiplerinin ilk olarak uygulaması, FCC (Fluid 
Catalytic Cracking) prosesi ile  1940 lara kadar gitmektedir. Ancak, DAY sistemine dayanan 
yakıcıların ticari boyutta ilk uygulamaları 1980 li yılların ortalarına doğrudur. Ek: Şekil 19’da 
Foster Wheeler’ın DAY kazan (boyler) sistemleri uygulamaları yıllara ve kapasitelerine göre 
sıralanmıştır.

Önceleri 50-100 MWe olan DAY kazan kapasiteleri, bugün 300-340 MWe  kapasitede ticari 
boyutta uygulanmaktadır. Hatta 460 MWe  kapasitede ve süperkritik aralıkta buhar üretecek 
olan dünyadaki en büyük termik santral, Polonya Elektrik İdaresi tarafından FosterWheeler/
AHLSTROM konsorsiyumuna 2003 yılında ihale edilmiş durumdadır. Bunun da ötesinde 460 
MWe  kapasitedeki ve yine süperkritik aralıkta buhar üretecek termik santral, Polonya’da kurulmak 
üzere planlama safhasındadır .

Son yıllarda dünyada DAY yakma sistemi-kazan teknolojisi, büyük kapasite ve yüksek 
basınç-yüksek sıcaklıklı buhar üretimi konusunda çok büyük aşamalar kaydetmiştir. 200 MWe  

kapasiteye kadar olan sistemlerin  dünyadaki DAY kazan kapasiteleri 5000 MWe ‘ı aşmıştır. 
Fransa’da Ahlstrom tarafından yapılan 250 MWe  kapasitedeki sistem 1996’dan beri çalışmakta, 
Florida’da Foster Wheeler/Ahlstrom tarafından kurulan 300 MWe  kapasitedeki sistem ise 2002 
yılından beri işletilmektedir. Bu kazan petkok yakmaktadır (Luo ve Cen, 2005). DAY yakma 
sistemine dayanan ve ticari boyuttaki termik santrallerin en büyük müşterisi Polonya’dır. 2003 
yılı sonunda Polonya’da  100 MWe  kapasiteden büyük termik santrallarin sayısı 15‘i aşmıştır. 
Ayrıca, çok sayıda da buhar üreten sistemler mevcuttur. Tablo 20’de ticari olarak kurulan ve 
200 MWe den daha büyük güce sahip DAY sistemlerinin bir listesi verilmiştir.  
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Tablo 20: 200 MWe den daha büyük güce sahip DAY sistemleri

Termik santralın adı Yer
Kazan tipi,

Kuran Şirket

Net

MWe

İşletime 

alma tarihi
Yakıt cinsi

EDF, Gardanne
Provence,

Fransa

CFB

Stein(Lurgi)
232 1996 Bitümlü kömür

Turow Silesia,

Polonya

CFB

Foster Wheeler
2 x 230 1999 Kahverengi kömür

KEPCO Kangwon-do,

Güney Kore

CFB

KHI/ABB-CE
2 x 200 1998 Kore antrasiti

AES Warrior Run,

Maryland, USA

CFB

ABB-CE/Lurgi
2 x 200 1999 Bitümlü kömür

JEA Jacksonville,

Florida, USA

CFB

Foster Wheeler
250 2002

Bitümlü kömür,

Petrokok

Sithe/Tractabel
Red Hills,

Mississippi, USA

CFB

Ahlstom/Stein
2 x 220 2002 Linyit

Maliyet:

Kapasitesi 150 MWe dan daha büyük olan DAY sistemlerinin yatırım maliyetleri 850-1150 
USD/KW civarındadır. Bu fiyat benzer kapasitedeki PKY sistemine göre çok az yüksektir (800-
1000 USD/KW).

İşletme ve bakım masrafları da  (sabit masraflar) 30-45 USD/KW-Yıl arasında değişmektedir. 

Halen DAY teknolojisi tüm dünyada güç üretim sistemleri için yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Özellikle PKY sistemlerinde yakılamayacak yakıtlar (antrasit, linyit, kömür yıkama tesisi artıkları 
gibi)  DAY sisteminde yakılmaktadır. Ayrıca, endüstriyel ve evsel katı atıklar, petrokok ve diğer 
atıklar da bu sistemde ek yakıt olarak kullanılabilmektedir.

2. Basınçlı Akışkan Yatakta Yakma (BAY) Sistemi

Bu sistemler atmosferik basınçta çalışan akışkan yataklı yakma sistemlerine çok benzerdir. 
Sadece uygulanan basınç farklıdır. BAY sistemlerinde basınç 1.2-1.6 MPa civarındadır. Aynı 
zamanda kombine çevrim sistemi ile çalışmaktadır. Sistemden çıkan basınç altındaki sıcak 
baca gazı, önce bir gaz türbininde genleştirilerek hem elektrik enerjisi elde edilmekte, hem de 
BAY sistemine girecek havayı sıkıştıran kompresörü çalıştırmaktadır. BAY sisteminin şematik 
diyagramı Ek: Şekil 20’de verilmiştir.

Atmosferik basınçta çalışan akışkan yataklı yakıcılarda olduğu gibi BAY sisteminde de iki tür 
yakıcı vardır: Kabarcıklı ve Dolaşımlı. Son yıllarda daha ileri bir BAY sistemi dizaynı geliştirilmektedir. 
BAY’daki yakma sisteminden önce bir Piroliz ünitesi konulmakta, burada üretilen gaz ana 
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yakıcıdan çıkan gazla birlikte gaz türbininde yakılmaktadır. Böylece türbin girişindeki gaz 
sıcaklığını arttırmak, dolayısı ile üretilen enerjiyi ve türbin verimini arttırmak mümkün olmaktadır. 
Oluşan SO2’yi tutmak için hem piroliz ünitesine, hem de ana yakıcıya kireçtaşı veya dolomit ilave 
edilmektedir. Sistemin başarılı olması, sıcak gaz temizleme ünitesindeki partikül filtresinin ve de 
alkali buharları temizleme ünitesinin verimli çalışmasına bağlıdır.

BAY sisteminde %98 oranında SO2’yi tutmak mümkündür. %90-95 oranında SO2’yi 
uzaklaştırmak için tipik Ca/S oranı yaklaşık 1.5 civarındadır. SO2 tutulması yatak sıcaklığı ve 
doğal olarak Ca/S oranına bağlıdır. Bu sistemde NOx emisyonları da ”Düşük NOx yakıcısı” olan 
bir PKY sistemine göre %60-70 daha azdır. NOx emisyonları daha da düşürülmek istenirse bir 
”Seçici Katalitik Olmayan İndirgeme” sistemi kullanılabilir.

BAY sisteminin genel verimi, kullanılan kömür ve besleme sistemine ve buhar sıcaklıklarına  
göre %38-46 arasındadır (üst ısı değerine göre). Subkritik buhar ile çalışan PKY sistemlerinin 
verimi olan %34-38 ile karşılaştırıldığında, BAY sisteminin verimi oldukça yüksektir ve verimin 
artmasından dolayı CO2 emisyonlarında %10-12 azalma olmaktadır . 

Maliyet ve Ticari Durum

Bu teknolojiyi kullanan ve ticari olarak 350 MW kapasiteye kadar kurulmuş tesisler vardır. 
Ancak, bu teknolojinin henüz tüm sorunları giderilmiş değildir. Kurulan 5-6 adet tesisin çoğu 
hükümetler veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen demo tesislerdir. Konusunda 
lider firmalar ABB ve Mitsubishi Heavy Industries gibi kuruluşlardır.

BAY sisteminin ilk yatırım maliyetleri 1000-1300 USD/KW arasındadır. Sabit işletme ve bakım 
maliyetleri de 40-70 USD/ KW-yıl olarak öngörülmektedir.  Değişken olan işletme ve bakım 
maliyetleri de kullanılan sorbent fiyatlarına, işçi ücretlerine göre 2.0-4.0 mills/ KW-saat arasında 
değişmektedir. Yatırım ve işletme maliyetlerinin alışılmış teknolojilerin maliyetlerine göre yüksek 
olması, bu teknolojinin yaygın olarak kullanımını engellemektedir. 

3. Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim Sistemleri  (EGKÇ)

Bu sistemlerde kömür veya bir fosil yakıt, yakıt hazırlama ünitelerinden gazlaştırıcıya beslenir 
ve burada yine gazlaştırıcıya beslenen oksijen veya hava ve buhar karışımı ile reaksiyona girerek 
ham gazı oluşturur. Ham gaz içinde partiküller, CO, CO2, H2, CH4, N2 ve H2S bulunmaktadır. 
Ham gaz, yüksek sıcaklıklarda çalışan bir Gaz Temizleme sisteminden geçirilerek içindeki 
partiküllerden ve daha sonra istenmeyen kirletici gazlardan (H2S gibi) temizlenir. Temizlenen 
gaz, gaz türbininde yakılarak elektrik enerjisi elde edilir. Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim 
sisteminin şematik diyagramı Ek: Şekil 21’de gösterilmiştir.

Gaz türbininden çıkan sıcak gazlar, bu kez içindeki ısının geri kazanılması için bir ısı 
değiştiriciden geçirilir. Yüksek basınç ve sıcaklıkta üretilen buhar bu kez bir buhar türbinine 
gönderilerek elektrik enerjisi üretiminde kullanılır. Böylece, hem gaz hem de buhar türbininde 
elektrik üretilmiş olur. Bu nedenle çevrime Kombine Çevrim denilmektedir. 



Pilot Etki Analizi Çalışması 58

Kömür veya fosil yakıt içinde bulunan kükürt (S), gazlaştırıcıda indirgen ortam olması nedeni 
ile H2S e dönüşür. Gazlaştırıcıdan çıkan ham gaz içinde bulunan H2S ve partiküllerin, yüksek 
sıcaklıkta çalışan bir “Gaz Temizleme” ünitesinde uzaklaştırması gereklidir. Bu, özellikle baca gazı 
için öngörülen emisyon standardlarına uyulması, aynı zamanda da türbin bıçaklarının korozyon 
ve erozyondan korunması için gereklidir. Ham gaz içindeki H2S’in uzaklaştırılması için genellikle 
metal oksit içeren sorbentler kullanılmaktadır. 

Gazlaştırıcı, atmosferik basınçta veya yüksek basınçta çalışmak üzere tasarlanabilir. Genellikle 
yüksek basınçlı gazlaştırıcılar tercih edilmektedir. Çünki gaz türbinine gönderilmeden önce 
oluşan ham gazın basıncını arttırmak gerekmektedir. Mevcut veya planlanmakta olan EGKÇ 
sistemlerinde gazlaştırma için oksijen kullanılmaktadır. 

EGKÇ sistemlerinin verimi, gaz türbininin çalışma sıcaklığına ve üretilen elektrik enerjisinin 
frekansına göre değişmektedir. Tipik gaz türbini sıcaklıkları 1100-1260°C’dir. Tipik net üretimler 
60-Hz istenen yerlerde 275 MW, 50-Hz istenen yerlerde 400 MW’dır. Tüm EGKÇ sisteminin 
net verimi % 40-44’tür (üst ısı değeri baz alınarak). Yeni geliştirilen gaz türbinleri kullanarak bu 
verimin % 46-48’e çıkması beklenmektedir. 

Gazlaştırıcı için kullanılan sistemler: Hareketli yatak, taşınan yatak veya akışkan yatak 
olabilmektedir. Taşınan yatak sistemleri 1300-1500°C’de çalışmakta ve eriyen kül yatağın alt 
kısmından cüruf olarak alınmaktadır. Bu tür gazlaştırıcılar düşük oranda kül içeren (< %10-
15) kömürler için uygundur. Akışkan yataklı gazlaştırıcılar, kül içeriği yüksek olan kömürler için 
daha uygundur. Ancak bu tür gazlaştırıcılar hala prototip (demo) safhasındadır. Halen, akışkan 
yataklı gazlaştırıcı kullanan en büyük sistem 100 MW ile Pinon Pine, Reno, Nevada da (USA) 
bulunmaktadır ve KRW- akışkan yatak gazlaştırıcı sistemine göre tasarlanmıştır. Ancak, bu 
sistemde bazı problemler yaşanmıştır.

Maliyet ve Ticari Durum 

Genel olarak EGKÇ teknolojisinin 500 MW büyüklüğe kadar düzgün çalıştığı ticari olarak 
gösterilmiştir. Ancak, EGKÇ sistemi klasik pulverize kömür (BGD dahil) sistemine göre daha 
pahalı olduğu için yaygın bir ticari kullanım bulamamıştır.  Tablo 21’de ticari olarak mevcut 
EGKÇ sistemlerinin bir listesi verilmiştir.  

EGKÇ sistemlerinin ilk yatırım maliyetlerinin azaltılmasında önemli gelişmeler sağlanmasına 
rağmen hala bu sistem, BGD’si olan alışılmış PKY sistemlerine gore pahalıdır. Tipik olarak 400 
MW’lık bir sistem için yatırım maliyeti, sistemdeki entegrasyona bağlı olarak 1200-1600 USD/
KW arasında değişmektedir. Halen kurulu sistemler üzerinde elde edilecek deneyimlerle ileride 
bu fiyatların düşmesi beklenmektedir. Ancak, sistem veriminin yüksek olabilmesi, sıcak gaz 
temizleme sisteminde ve yüksek verimli gaz türbinleri yapımındaki gelişmelere bağlıdır. 
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Tablo 21: Ticari olarak kurulmuş ve çalışmakta olan EGKÇ  sistemleri

Adı ve Yeri Gazlaştırma Teknolojisi MW (brüt) Başlama tarihi

Cool Water, Barstow, California, USA Texaco 120 1984

SEP/Demkolec, Buggenum, Hollanda Shell 253 1994

Wabash  River, Indiana, USA Destec 296 1995

Tampa Electric, Florida, USA Texaco 312 1996

Sierra Pacific Pinon Pine, Nevada, USA KRW, Fluid bed 107 1998

ELCOGAS, Puertollano, Spain Krupp-Uhde Prenflo 335 1997

Schwartze Pumpe, Germany Lurgi moving bed 75 1999

ISAB Energy, Sicily, Italy Texaco 512 2001

Sarlux, Sardinia, Italy Texaco 548 2000

API Energia, Falconara, Italy Texaco 280 2001

4. Süperkritik Koşullarda Çalışan Pulverize Kömür Yakma Sistemi

Süperkritik pulverize kömür yakma teknolojisi, subkritik pulverize kömür yakma teknolojisiyle 
kavramsal dizayn açısından hemen hemen aynıdır. Süperkritik olanda üretilen buharın sıcaklığı 
ve basıncı daha yüksektir. Bu da sistemin verimini arttırmaktadır. Subkritik sistemler 22.1 
Mpa’dan daha küçük basınçlarda çalışmaktadır. Bu basıncın üzerinde sıvı ve buhar fazı yoktur. 
Tek faz, buhar fazı, vardır. Süperkritik sistemlerin çalışma basıncı 23-35 MPa aralığındadır. 
Buhar sıcaklığı da 650°C’a kadar çıkmaktadır. Bu sıcaklık subkritik sistemlerde 538°C’dir. 

Süperkritik sistemler daha yüksek buhar basıncı ve sıcaklığı için dizayn edildiğinden verimi 
%39-45 arasındadır (alt ısı değer bazında). Oysa bu değer, subkritik sistemlerde %30-38 
arasındadır. 

Süperkritik ve subkritik sistemler arasındaki fark Ek: Şekil 22’de gösterilmiştir . 

Çevrim olarak tek fark, süperkritik sistemlerde buhar dramının olmamasıdır. Zaten sıvı fazı 
olmadığından bu drama gerek yoktur. Ancak, süperkritik sistemlerde işletmeye alış daha 
karmaşıktır. Sıcaklıklar çok yüksek olduğundan sistem elemanlarının aşırı ısınmadan dolayı zarar 
görmesinden korunması gerekmektedir.

Süperkritik sistemlerde önemli olan diğer bir konu da yapım malzemesidir. Buhar basıncı 
ve sıcaklığının yüksek olması nedeni ile özellikle kazan, kazan boruları, kızdırıcı ve tekrar 
ısıtma sistemleri, türbin giriş ve çıkışının dayanımı yüksek, çok kaliteli malzemelerden ve özel 
alaşımlardan yapılması gerekmektedir. 

Subkritik ve süperkritik sistemler arasındaki diğer bir fark da besleme suyunun kimyasının 
kontrolünde ortaya çıkmaktadır. Süperkritik sistemlerde yoğuşturucudan çıkan suyun 
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demineralize edilmesi gereklidir. Oysa diğer sistemde dram-purging yapılmaktadır. Yine 
süperkritik sistemlerde proses kontrolü daha karmaşık ve daha detaylıdır. Tüm santralın entegre 
kontrolü gerekmektedir. Proses kontrol cihazlarının daha gelişmiş ve otomatik kontrollü olması 
istenmektedir.

Maliyet ve Ticari Durum

Dünyada bu teknolojiyi kullanan ve ticari olarak kurulmuş 470 kadar tesis vardır. Süperkritik 
teknoloji ile kurulmuş en fazla tesis ABD’de bulunmaktadır. Bu tesisler 1960’lı ve 1970’li yıllarda 
kurulmuş, halen çalışan tesislerdir. Ancak, son yılarda bu teknoloji ile kurulmuş tesis yoktur. 
Japonya bu teknolojiyi etkin olarak kullanan bir ülkedir. 1990’lı yıllarda buhar basıncı ve sıcaklığı 
24.6 MPa/538°C/566°C iken 1993’lerden sonra yapılan yeni santrallarda ultra-süperkritik 
koşullara geçilmiş ve buhar sıcaklığı 600°C’a yaklaşmıştır.    

Maliyet açısından yapılan son çalışmalarda varılan genel görüş, süperkritik sistemlerin yatırım 
maliyetlerinin subkritik sistemlere göre %8 kadar yüksek olduğudur. Dolayısı ile süperkritik 
sistemlerin yatırım maliyeti 825-1180 USD/KW olmaktadır. Buna karşın subkritik sistemlerin 
maliyeti de 800-1100 USD/KW dır. Tüm PKY sistemlerinde yatırım maliyetine BGD dahil, seçici 
katalitik indirgeme hariçtir.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da süperkritik sistemlerin belli bir kapasitenin üzerinde, 
örneğin 500 MW’tan daha büyük, yapılması durumunda fiyatların daha azaldığıdır. Ancak, 
santral yapan firmalar yakıtın pahalı olduğu ve çok büyük sistemlerin istenmediği durumlar için 
350-500 MW arasında sistemler geliştirmektedirler. 
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A. AB Mevzuatına Uyum
Bilindiği gibi Türkiye’nin AB çevre müktesebatına uyum sağlaması AB’ye üye olabilmesi için 

gerekli bir ön koşuldur. Ancak çevre, Türkiye’nin AB Mevzuatına uyum ve uygulama açısından 
en çok zorlanacağı alanlardan biri olarak görülmektedir. Çevrenin bu kadar zorlu bir müzakere 
alanı olmasının sebepleri AB çevre müktesebatında çok fazla sayıda mevzuat düzenlemesinin 
bulunması, bu düzenlemelere uyum amacıyla gerekli olan idari yapılanmanın zorluğu ve 
yatırımların gerçekleştirilmesi için ortaya çıkan maliyetin oldukça yüksek olmasıdır. Ayrıca AB 
çevre mevzuatı diğer AB politikaları ile kesişen bir yapıya sahip olduğu için, çevrenin en öncelikli 
müzakere alanlarından biri olarak göz önüne alınması tüm müzakere sürecine önemli bir hız 
kazandıracaktır.

Çevreyle ilgili uyumlaştırılması gereken AB direktiflerinin en zorlularından ve önemlilerinden 
biri Büyük Yakma Tesisleri Direktifidir. Bu direktif başta enerji üretim tesisleri ve petrol rafinerileri 
olmak üzere bir çok endüstri kuruluşunda ciddi yatırım ihtiyacı doğurmaktadır. Çevre ve Orman 
Bakanlığı’nın hazırladığı AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi Raporunda da LCPD’nin iç mevzuata 
uyumu ve uygulanmasının ülke ekonomisi için yüksek maliyetler getirecegi belirtilmiştir. Dolayısıyla 
bu direktifin uyumlaştırılması, doğrudan ve dolaylı olarak birçok sektörü etkileme potansiyeline 
sahiptir. 

Sonuç olarak, zorlu bir müzakere alanı olan çevre konusunun en çetrefilli direktiflerinden 
biri olan LCPD’nin uyumlaştırılması, AB’ye girmek için çok önemli bir adım atılmasını sağlamış 
olacaktır. Ayrıca bir çok iktisadi sektör için yeni düzenlemeler  getirmesi ve yüksek yatırım 
gereksinimi bulundurması sebebiyle hayati bir öneme sahiptir. 

B. İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilerin Bertaraf Edilmesi
Hava kirliliği, havada katı, sıvı veya gaz halinde bulunan yabancı maddelerin insan sağlığına, 

diğer canlıların hayatına, tarımsal verimliliğe ve ekolojik dengeye zarar verecek düzeyde olması 
şeklinde tanımlanmaktadır. Havanın doğal bileşimini değiştiren bu yabancı maddelerin havadaki 
yoğunluklarının artması hava kalitesini düşürmektedir. Dünyada son yıllarda düzenli olarak 
izlenen ve mücadele edilmeye çalışılan hava kirliliği, özellikle büyük kentlerde insan sağlığını 
tehdit eder durumdadır (Bayram ve diğerleri, 2004). Yapılan çalışmalar 1980’lere kadar dünyada 
1.3 milyar kişinin hava kalitesi standartlarının üstünde kirlilik içeren bölgelerde yaşadığını ortaya 
koymuştur (WHO, 1992). Ayrıca aynı çalışmada, 2030 yılına kadar dünyada hava kirletici madde 
emisyonlarında 5 katlık bir artış beklendiği belirtilmiştir. 

Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerine etkilerini inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Bu 
çalışmalar genellikle kükürt dioksit, partiküler madde, azot oksitler  ve ozon  gibi kirleticilere 

10. LCPD’YE UYUMUN BEKLENEN
 FAYDALARI
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odaklanmaktadır. Solunan kükürt dioksit ve partikül maddelerin %95’i üst solunum yollarında 
absorbe olmakta ve dolayısıyla akciğer fonksiyonlarında bozukluğa, bronşit, anfizem gibi 
hastalıklara ve uzun vadede ölüme yol açmaktadır.  Azot oksitler de solunum sistemini 
etkilemektedir. Bunlara akut maruz kalma iltihaplı hastalık ve geçirgenliğe duyarlılık, akciğer 
fonksiyon bozuklukları ve nefes borusu reaktivitesinde artışlara neden olmaktadır.3 Kükürt 
dioksit ve azot oksitlerin birlikte bulunması, bu kirleticiler arasında oluşan reaksiyonlar sebebiyle 
insan sağlığı üzerindeki etkileri arttırmaktadır (Devalia ve diğerleri, 1994). 

Çeşitli bilimsel çalışmalar, hava kirleticilerin nefes darlığı, akciğer kanseri, bronşit, kronik 
bronşit, kalp hastalıkları, göz yanmaları gibi hastalıklara yol açtığını ortaya koymaktadır (Peden, 
1997; Rusznak ve diğerleri, 1997; Bosson ve diğerleri, 2003; Bayram ve diğerleri, 2004; Koike 
ve diğerleri, 2004; Devalia ve diğerleri, 1994). Ayrıca hava kirliliğinin insan ölümleri üzerinde 
önemli etkilerinin bulunduğunu ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır. Bunlardan biri olan 
Samet ve diğerleri (2000)’nde, 20 büyük ABD şehrine ait verilerle yapılan incelemeler sonucu 
aerodinamik yarıçapı 10 μm’den küçük olan partiküllerin yoğunluğundaki 10 μg/Nm3’lük bir 
artışın ölüm oranında % 0.51’lik bir artışa sebep olduğu gösterilmiştir. 

Her ne kadar ülkemizde bulunan termik santrallerin insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili 
yapılmış kapsamlı çalışmalar veya veriler olmasa da, kükürt dioksit, partiküler madde ve azot 
oksitler’in insan sağlığına olan olumsuz etkileri göz önüne alındığında, LCPD’ye uyumla birlikte 
bu kirleticilerin en büyük kaynaklarından biri olan büyük yakma tesislerinin emisyonlarının 
azaltılmasının, hava kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi adına önemli 
faydalar sağlayacağı açıktır. 

C. Tarımsal Verimlilik Üzerindeki Olası Olumsuz Etkilerin Bertaraf Edilmesi
Havanın bileşimi tarımsal verimliliği etkileyen önemli bir faktördür. Havada asılı halde bulunan 

kirleticiler, yağışlarla birlikte bitki ve toprak yüzeyine temas ederler ve bitkilerin gelişimini, fizyolojik 
ve biyokimyasal yapısını değiştirir ve verimi düşürürler (Toros, 2000; Harvey,1989). 

Hava kirliliğinin tarım üzerindeki etkisini ortaya çıkarmayı amaçlayan birçok çalışma yapılmıştır 
(WMO,1993; Heck, 1982; Heck,1987; Heck ve diğerleri,1986). Bu çalışmalar, tarımsal verimliliği 
düşüren en önemli kirleticilerin kükürt dioksit, ozon, hidrojen florür, azot dioksit, duman ve toz 
olduğunu göstermektedir (Dursun ve diğerleri, 1998). 

Kükürt dioksit bitkilerde gelişmeyi etkilemektedir. Yaprak stomalarından bitkiye giren kükürt 
dioksit hücre duvarını zedeler ve hücre aktivitesinin azalmasına sebep olur (Takahama,1992; 
Ashmore ve diğerleri, 2003). Buna bağlı olarak bitki hücreleri küçülür ve yapraktaki kloroplastlar 
parçalanarak bitkinin renginin kaybolmasına neden olur. Bu zararlar yaprağı yenen bahçe bitkileri 
için önemli bir sorun teşkil etmektedir. 

Yağışlar sebebiyle havada asılı bulunan kükürt dioksit ve azot oksitler suyla birleşerek sülfürik 
asit ve nitrik asit oluşumuna sebep olurlar. Asit yağmuru adı verilen bu faaliyetler toprağın 
kimyasal yapısını etkileyip, toprakta bulunan ve bitkilerin büyümesi için yaşamsal öneme sahip 
olan kalsiyum ve magnezyum gibi elementleri taban suyuna taşır ve toprağın zayıflamasına, 
dolayısıyla tarımsal verimin düşmesine sebep olur (İlhan ve diğerleri, 2003). Toprak PH’ının belirli 

3  http://www.saglikvakfi.org.tr/html/cvesy.asp?id=551
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bir sınırın altına düşmesi toprak sıvısı içinde alüminyum ve ağır metallerin konsantrasyonunu 
arttırır. Kurak mevsimlerde topraktaki nemin azalmasıyla birlikte bu maddelerin yoğunluğu 
artar ve bitki kökleri için öldürücü bir etkiye sahip olurlar (Uçku ve diğerleri, 2000). Forsline 
ve diğerleri (1983), Rinallo (1992), Rinallo ve Modi (1995) asit yağmurlarının bahçe bitkilerinde 
verim ve kalitenin düşmesine sebep olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca asit yağmurları bitkilerin 
yapraklarının stomalarına girerek yaprağın asitleşmesine ve yaprağın su kaybederek ölmesine 
neden olurlar. 

Bir diğer kirletici madde olan toz, bitkinin yüzeyini kaplayarak fotosentez, terleme, stomanın 
açılıp kapanması ve yaprak sıcaklığı gibi özellikleri olumsuz etkilemekte ve tarımsal verimi 
düşürücü bir tesirde bulunmaktadır. 

Hava kirliliğinin tarım üzerindeki etkilerini ölçen uluslararası birçok çalışma bulunmasına 
rağmen, Türkiye için bu konuda henüz kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Tarımsal Ekonomi 
Araştırma Enstitüsü’nün (TEAE) bu proje kapsamında yaptığı bir ön çalışmada Seyitömer, 
Soma, Çan ve Yatağan Termik santrallerinin bulunduğu  bölgelerde yetiştirilen bazı ürünlerin 
verimliliği, benzer coğrafi özelliklere sahip olup termik santral bulunmayan bölgelerdeki tarımsal 
verimliliklerle karşılaştırılmıştır. 1991-2005 arasındaki ortalama verimlilikler Tablo 22-Tablo 25 
arasında verilmiştir. Buna göre termik santrallerin tarımsal verimlilik üzerinde önemli bir etkisine 
rastlanılmamıştır. Ancak, bu sonuçlar geniş kapsamlı bir araştırmaya dayanmayıp sadece bir 
ön çalışmanın sonuçlarıdır. Dolayısıyla bu çalışmaya dayanarak, Türkiye’deki termik santrallerin 
tarım üzerindeki etkileri üzerinde kesin yargıya varılamayacağını söylemek gerekir.

Tablo 22: Çeşitli Ürünler için Tarımsal Verimlilik (kg/ha) (Seyitömer Termik Santrali)

Merkez* Altıntaş Aslanapa Çavdarhisar

Buğday 2027 1933 2733 2444

Arpa 2424 2692 2945 3154

Nohut 1035 929 919 1090

Şekerpancarı 33661 38961 39085 36757

*Seyitömer Termik Santrali Kütahya Merkez ilçede bulunmaktadır.

Kaynak: TÜİK

Tablo 23: Çeşitli Ürünler için Tarımsal Verimlilik (kg/ha) (Soma Termik Santrali)

Soma Kırkağaç

Buğday 1642 2745

Zeytin (kg/ağaç) 17.9 18.7

Tütün 1044 1054

Kaynak: TÜİK
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Tablo 24: Çeşitli Ürünler için Tarımsal Verimlilik (kg/ha) (Çan Termik Santrali)

Çan Biga Yenice

Buğday 2415 3072 2157

Arpa 2103 2689 2126

Mısır 2813 6124 2821

Kaynak: TÜİK

Tablo 25: Çeşitli Ürünler için Tarımsal Verimlilik (kg/ha) (Yatağan Termik Santrali)

Yatağan Merkez

Zeytin (kg/ağaç) 14.3 9.7

Buğday 3099 2617

Arpa 2046 1840

Tütün 738 747

Mısır 4063 2278

Kaynak: TÜİK

LCPD’ye uyumla birlikte tarımsal verimliliği düşürücü etkide bulunan kükürt dioksit, azot 
oksitler ve toz gibi kirleticilerin havadaki yoğunluğunun düşürülmesi sağlanmış olacak ve 
dolayısıyla tarımsal verimlilik üzerindeki olası olumsuz etkiler azaltılmış olacaktır. 

D. Sürdürülebilir Ekosistem Üzerindeki Olumsuz Etkilerin Bertaraf Edilmesi
Havanın bileşiminin değişmesiyle sıcaklık ve yağış modelleri değişmekte, su ve toprak 

kirlenmektedir. Bir başka deyişle, bu kirlilik atmosferde doğal süreçleri bozmakta ve ekosistem 
üzerinde bir takım olumsuz etkilere sebep olmaktadır. 

Hava kirliliğinin ekosistem üzerindeki en önemli etkisi ormanlara verilen zarar sonucu 
oluşmaktadır. Özellikle hava kirliliği sebebiyle oluşan asit yağmurları ciddi orman kayıplarına yol 
açabilmektedir. Daha önce belirtildiği gibi asit yağışları bitkilere doğrudan veya toprak yoluyla 
dolaylı olarak zarar vermekte ve bitkilerin yaşamsal faaliyetlerini sonlandırabilmektedirler. Yapılan 
çalışmalar özellikle geniş yapraklı bitki topluluklarının asit yağmurlarından büyük zarar gördüğünü 
göstermektedir (Toros, 2000). 

Küresel iklim değişikliğinin, hava kirliliğinin ormanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri 
arttırdığı bilinmektedir (Chappelka, 2000). İklim değişikliği ekosistemin hava kirliliğine maruz 
kalma şartlarını ve duyarlılığını değiştirerek hava kirliliğinin ekosistem üzerinde yarattığı tahribatı 
arttırmaktadır. Küresel iklim değişikliğinin gelecekte daha da yoğunlaşacağı göz önüne alındığında, 
hava kirliliğinin ekosistem üzerinde yaratacağı olumsuzlukların da artacağı öngörülmektedir. 

Hava kirleticilerinin su ekosistemleri üzerinde de zararlı etkisi bulunmaktadır. Yağışlarla yer 
yüzeyine inen partikül ve gaz halindeki kirleticiler doğrudan veya topraktan yeraltı sularına 
sızarak yüzeysel su kaynaklarına ulaşırlar. Tatlı su göllerinde artan asitlilik bu göllerde asidik 
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ortama duyarlı bazı balık türlerinin ölümüne yol açmaktadır. Sülfirik asit, balıkların yaşamını 
devam ettirmesi için gerekli olan oksijen, tuz ve gıdaların azalmasına yol açmakta, kalsiyum 
gibi iyonların yoğunluğunda meydana gelen azalma balıkların üremesi üzerinde negatif etki 
yapmakta ve balık omurgalarının zarar görmesine neden olmaktadır (Adriano ve Johnson, 1989; 
Toros, 2000). Ayrıca hava kirliliği sebebiyle oluşan asit yağmurları ötrofikasyona yol açarak su 
ekosistemlerindeki hayatı ciddi biçimde tehdit edebilmektedir (Schuurkes ve diğerleri, 1987).

Hava kirliliğinin ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri, kirliliğin önlenmesi için önemli 
adımların atılmasını zorunlu kılmaktadır. Hava kirliliğine yol açan en önemli etmenlerden birinin 
endüstrileşmeye bağlı olarak atmosfere salınan kükürt dioksit, azot oksitler ve toz olduğu 
düşünüldüğünde, LCPD’nin uyumlaştırılmasıyla, hava kalitesinde artış ve hava kirleticilerin 
salınımlarının azaltılması ve dolayısıyla ekosistem üzerindeki bu olumsuz etkilerin bertaraf 
edilmesine yardımcı olacak önemli bir adım atılması sağlanmış olunacaktır. 
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Türkiye’de 50 MW üzerinde kurulu gücü olan linyit termik santrallerinin bir kısmına SO2 
emisyonlarının azaltılması için BGD yatırımı yapılmıştır (Tablo 8). Bu durumdaki tesislerin 
LCPD’ye uyumuna örnek teşkil etmesi amacıyla Yatağan Termik Santrali incelenmiş, ve 
araştırma bulguları aşağıda sunulmuştur. Tunçbilek, Seyitömer, Soma, Afşin A ve Kangal 1-2 
termik santrallerinde ise hali hazırda elektrofiltre yatırımının dışında herhangi bir emisyon giderim 
yatırımı bulunmamaktadır. Bu durumdaki tesislere örnek teşkil etmesi amacıyla da Seyitömer 
Termik Santrali incelenmiş ve araştırma bulguları aşağıda sunulmuştur. Dolaşımlı akışkan yatak 
teknolojisinin ülkemizdeki ilk uygulaması olan Çan Termik Santrali ise bundan sonra DAY 
teknolojisi ile kurulması planlanan tesislere örnek teşkil etmesi amacıyla incelenmiş ve bulgular 
aşağıda sunulmuştur.

Bu tesislerin yanı sıra 1955 yılından beri faaliyette olan Soma A Termik Santrali proje 
kapsamında incelenmiştir. Ancak hem tesisin kullanım ömrünü tamamlamış olması, hem de 
kurulu gücünün oldukça düşük (2 x 22 = 44 MW) olmasından dolayı tesise ilave yatırım yapılması 
öngörülmemiştir. Tesisin LCPD’ye uyum sürecinde faaliyetine son verilmesi en uygun alternatif 
olarak tespit edilmiştir.

A. Yatağan Termik Santrali

Pilot DEA projesi kapsamında incelenen Yatağan Termik Santrali, EÜAŞ’a bağlı linyit termik 
santrallerinin içinde belki de kamuoyunda çevreye zararlı etkilerinden dolayı en fazla tartışılanıdır. 
2007 yılında uzun süredir inşaatı süren Baca Gazı Desülfirizasyon (BGD) ünitesi devreye girmiştir. 
Enerji üretimi açısından son derece önemli olan Yatağan Termik Santrali’nin LCPD’ye uyumu 
santral ziyaret edilerek incelenmiştir.

Genel Bilgi ve Tesisin Teknik Özellikleri

1975 yılında yatırım programına alınan Yatağan Termik Santrali’nin 1. ve 2. ünitelerinin 
sözleşmesi 20 Nisan 1977’de, 3. ünitenin sözleşmesi 22 Temmuz 1980’de imzalanmıştır. Her 
iki sözleşme de Polonya’nın Elektrim firmasıyla yapılmıştır. Projeye ilşikin detaylar Tablo 26’da 
verilmektedir.

11. TÜRKİYE’DE LİNYİT TERMİK 
SANTRALLERİNDE DURUM
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Tablo 26: Yatağan Termik Santrali Yatırım Detayları

PROJE MALİYETİ

1. ve 2. Ünite 192.854.703.- USD

3. Ünite 152.192.188.- USD

Toplam 345.046.891.- USD

BAŞLAMA TARİHİ

Proje 20.04.1977

İnşaat 01.06.1977

Montaj 01.08.1978

ÜNİTELERİN DEVREYE GİRİŞ TARİHLERİ

1. Ünite 20.10.1982

2. Ünite 15.06.1983

3. Ünite 18.12.1984

ÜNİTELERİN GEÇİCİ KABULLERİ

1. Ünite 22.02.1983

2. Ünite 19.10.1983

3. Ünite 11.06.1985

ÜNİTELERİN KESİN KABULLERİ

1. Ünite 21.04.1984

2. Ünite 09.11.1984

3. Ünite 25.04.1986

Kaynak: Yatağan Termik Santrali

Kömür Temini: Yatağan Termik Santralında kullanılacak kömürün açık ocaklardan çıkarılışı 
ve 0–200 mm. boyutlarında tesise verilişi Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ) tarafından yapılmaktadır. Muğla yöresi Türkiye’nin 
en önemli kömür havzalarından biri olup TKİ ve MTA tarafından 800 Milyon tonluk kullanılabilir 
kömür varlığı ifade edilmektedir. Yörede mevcut linyit kömürünün alt ısıl değeri 1750–2100 kCal/
kg olduğundan termik santralde elektrik üretiminden başka herhangi bir sanayide kullanmaya 
elverişli değildir. Yatağan yöresi kömür rezervleri Tablo 27’de verilmektedir.

Tablo 27: Yatağan Yöresi Kömür Rezervleri

YATAĞAN YÖRESİ KÖMÜR REZERVLERİ

Turgut sektöründe 115.000.000 ton

Eskihisar sektöründe 128.566.000 ton

Bayır sektöründe 109.062.000 ton

Tınaz sektöründe 43.071.000 ton

Bağyaka sektöründe 19.556.000 ton

Toplam 415.255.000 ton

Kaynak: Yatağan Termik Santrali
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Kazan dizaynında esas alınan kömür teknik değerleri aşağıdaki gibidir: 

Kuru kömürde kül miktarı : % 28 - 35 
Nem miktarı : % 32 - 40
Alt Isıl Değeri : 2100 ± %10 kCal/kg.

Kazan performans değerleri:
Maksimum devamlı kapasite : 660 ton/saat 
Taze buhar çıkış basıncı : 139 kg/cm2
Tekrar kızdırılmış buhar çıkış basıncı  : 24 kg/cm2
Taze ve tekrar kızdırılmış buhar sıc.  : 535 -+ 8 0C
Kazan termik verimi : % 87.5

Türbin Sistemi: Yatağan Termik Santrali’ndeki buhar türbinleri Polonya ZAMECH Firması imali 
13K215 tipi üç gövdeli, tekrar kızdırmalı aksiyon tipi türbinlerdir. Yüksek basınç, orta basınç, 
alçak basınç türbinleri ve generatör rotorları birbirlerine üç adet kaplinle bağlıdır.

Türbin performans değerleri :                

Türbin tipi : 13 K 215
Türbin verimi : %42  
Nominal güç :  210MW
Maksimum güç : 215 MW
Dönüş Hızı : 3000 devir/dk
Yüksek basınç türbini giriş buhar basıncı : 130 atm                              
Yüksek basınç türbini giriş buhar sıcaklığı : 535 0C            
Orta basınç türbini giriş buhar basınc : 22,8 atm              
Orta basınç türbini giriş buhar sıcaklığı : 535 0C           
Alçak basınç türbini eksoz buhar basıncı : 0,06 atm          
Alçak basınç türbini eksoz buhar sıc. : 55 0C           
Soğutma suyu sıc.(kondenser girişi) : 27 0C
Soğutma suyu sıc.(kondenser çıkışı) : 34.1 0C  

Generatör Sistemi: Generatör üç fazlı iki kutuplu, su ve hidrojen soğutmalı olup Polonya 
DOLMEL Firması imalatı TWW-215-2 tipindedir.

Generatör performans verileri :            

Sanal gücü : 247 MW     
Aktif gücü : 210 MW     
Generatör çıkış gerilimi : 15,750 V -+ % 5    
Bağlantı tipi : Yıldız          
Frekans : 50 -+ 1 Hz     
Stator akımı : 9056 A     
Soğutma tipi : Hidrojen + su         
Verimi : % 98.60     
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Çevrenin Korunması ile İlgili Yapılan Yatırımlar 

Katı ve Sıvı Atıklardan Kaynaklanan Sorunlar

Kül ve curuf karışımının silolardan alındıktan sonra konveyörle gönderildiği yer olan kül stok 
sahasından, rüzgarın etkisiyle uçuşan külün çevre yerleşim birimlerine ve tarım alanlarına yayılması 
en önemli çevre sorunlarından birini oluşturmaktaydı. Bu durumun önlenmesi için çeşitli önlemler 
alınmıştır. Öncelikle külün çevreye yayılmasını önlemek amacıyla kül stok sahasının toprakla 
örtülmesi işi ihale edilmiş, ilk etapta 180 dönümlük alan 60 cm. kalınlığında toprakla örtülmüştür. 
Bu alanda gerek erozyonun önlenmesi gerekse doğal görüntünün sağlanması amacıyla düz 
olan kısımlara 60,000 ağaç dikilmiş ve eğimli yüzeylere de korunga bitkisi ekilmiştir. Stoklanan 
külün çevreye yayılmasını önlemenin bir diğer yolu ise külü su ile karıştırarak atmaktır. Bu amaca 
yönelik olarak projelendirilen ve ihale edilen kül barajının yapımı tamamlanmıştır. Böylece, atılan 
külün çevreye yayılması önlenmiş, ayrıca önceki dönemlerde ciddi sorunlara sebep olan atık 
kireçli suyun muhafazası sağlanmıştır.  

Gaz Atıklar ve BGD Sistemi

Bilindiği üzere Yatağan Termik Santrali ile ilgili olarak çevre kirliliği konusunda en fazla 
tartışmaya yol açan hususlardan biri kazanlarda yanma esnasında oluşan kükürtdioksit gazının 
çevreye yayılmasıdır. BGD sistemi inşaatı için 23.07.1993 tarihinde ihaleye çıkılmış ve GÜRİŞ-
BİSCHOFF Konsorsiyumu ile sözleşme imzalanmıştır. 29.08.1997 tarihinde desülfürizasyon 
sistemi montaj çalışmasına başlanmış, 2001 yılı Ocak ayından itibaren de start-up çalışmalarına 
geçilmiştir.

Ancak; geçici kabul aşamasında (Mayıs 2003) konsorsiyum lideri Lurgi Lentjes AG tesisin 
işletme ve bakım işlerini yapmayacağını, geçici kabul çalışmalarına da katılmayacağını bildirmiştir. 
Bu süreçten sonra tahkim süreci başlamış, 2004 yılı sonunda varılan anlaşma ile çalışmalar 
yeniden başlatılmıştır. Montaj ve test çalışmalarının bitirilmesini takiben 15 Kasım 2006 tarihinde 
1. ünite, 1 Mart 2007 tarihinde 3. ünite ve 10 Haziran 2007 tarihinde 2. ünitenin BGD ünitesi 
devreye alınmıştır. Geçici kabuller tamamlanmış, kesin kabul süreci devam etmektedir. 

Yatağan Termik Santralı BGD Tesisinde kükürtoksitleri, toz partikülleri temizleyen ve minimum 
% 95 kükürt arıtma verimi ile çalışacak olan ıslak kireç taşı prosesi kullanılmıştır. Bu alternatifin 
seçilmesinde EÜAŞ’ın BGD ünitesi yapılan ve yapılacak tüm termik santrallerde bu tekniğin 
kullanılması yönünde aldığı karar etkili olmuştur. Gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışındaki çeşitli 
bağımsız kuruluşlara yaptırılan fizibilite çalışmalarının sonuçlarına dayanarak alınan bu kararın, 
aşağıdaki gerekçelere dayandığı belirtilmektedir:

• Dünyada ticari boyutta en yüksek oranda uygulanan bir proses olması, dolayısıyla 
güvenilirliği, 

• Emre amade olma durumu ve SO2 tutma verimi çok yüksek olan bir sistem olması,

• Kireçtaşının yeryüzünde her yerde ve ucuz maliyetlerle bulunabilmesi, 

• Islak kireç taşı prosesinde nihai ürün olarak elde edilen alçı taşının kolay taşınabilen ve 
depolanabilen bir katı atık olması. 
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Yatağan Termik Santrali BGD ünitesi dizayn değerleri:

BGD girişindeki baca gazı debisi (max ) 3x1.450.000 Nm3 / h (ıslak bazda)

BGD girişindeki SO2 konsantrasyonu 8400 mg / Nm3  (ıslak bazda)

 10.240 mg / Nm3 (kuru bazda)

BGD çıkışındaki SO2 konsantrasyonu 390 mg / Nm3  (ıslak bazda)

 504.2 mg / Nm3  (kuru bazda)

BGD Verimi ( min ) % 95

BGD girişindeki partikül konsantrasyonu 608 mg / Nm3  (ıslak bazda)

BGD çıkışındaki partikül konsantrasyonu 58.3 mg / Nm3 (kuru bazda)

Scrubber partikül tutma verimi ( min ) % 80 

Kazandan gaz-gaz ısıtıcıya gelen baca gazı sıcaklığı 160 ˚C

Baca gazının scrubbera giriş sıcaklığı 128.4 ˚ C

Baca gazının scrubberdan çıkış sıcaklığı 63.4 ˚ C

BGD çıkışı baca gazı sıcaklığı 91 ˚ C

CaCO3 saflığı (min) % 90 (ağırlıkça)

Kireçtaşı parça büyüklüğü 0 – 60 mm.

Kireçtaşı parça büyüklüğü ( % 90 <) 63 μ 

Su tüketimi 3 x 102.9 m3 / h

Elektrik tüketimi 18 MW

Kireç taşı tüketimi ( % 100 CaCO3 için) 3 x 16.5 ton / h

Üretim Koşulları ve Fiili Durum

Toplam 630 MW olan kurulu gücü ile Yatağan Termik Santrali 2006 yılında EÜAŞ’a bağlı termik 
santrallerden yapılan üretimin %10.4’ünü gerçekleştirmiştir. 2006 yılı verilerine bakıldığında her 
bir ünitenin %65’lik emre amadelik faktörü bulunduğu (yaklaşık 5700 saat) ve ortalama 168 
MW güçle çalıştığı anlaşılmaktadır (Tablo 28). Santralin düşük kapasite kullanma faktörü ile 
çalışmasının başlıca 3 nedeni vardır.

Bunlardan ilki tesisin verdiği beklenmeyen arızalardır. Son yıllara kadar özelleştirme 
kapsamında olan tesise o yıllarda bakım ve onarım için yeterince ödenek sağlanamamıştır. 
Zamanında yapılamayan bakım ve onarımdan dolayı kazanda boru patlakları başta olmak 
üzere tesiste beklenmeyen arıza sayısı son derece artmıştır (Tablo 29). Bu sebeple de tesis ya 
devreden çıkmış ya da güç düşmek zorunda kalmıştır. 
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Tablo 28: Yatağan Termik Santralinin Üretimine İlişkin Detaylar (1996-2007)

YILLAR
PROGRAM

BRÜT 
ÜRETİM

NET ÜRETİM GERÇEKLEŞME İÇ TÜKETİM
TEORİK 
ÜRETİM

KULLANMA
EMRE 

AMADELİK

(  MWh  ) (  MWh  ) (  MWh  ) FAKTÖRÜ   % % ( MWh ) FAKTÖRÜ  % ÜRETİM   %

1996 3,780,000 3,403,895 3,022,824 90.0 11.2% 5,518,800 61.5 75.8

1997 3,501,000 3,521,190 3,138,518 101.0 10.9% 5,518,800 64 73

1998 3,824,000 3,854,980 3,447,821 101.0 10.6% 5,518,800 70 75

1999 3,805,000 2,902,200 2,577,001 76.0 11.2% 5,518,800 53 88

2000 4,200,115 4,283,350 3,839,131 102.0 10.4% 5,533,920 77.4 86

2001 3,915,000 3,581,085 3,124,289 91.0 12.8% 5,518,800 65 73

2002 2,550,000 2,667,660 2,305,828 105.0 13.6% 5,518,800 48 61

2003 2,130,060 2,096,970 1,832,721 98.0 12.6% 5,518,800 38 59

2004 2,132,500 2,138,575 1,941,877 100.2 9.2% 5,533,920 39 71

2005 3,155,700 3,344,000 3,043,775 106.0 9.0% 5,518,800 61 79

2006 3,160,000 2,894,985 2,629,505 92.0 9.2% 5,518,800 52 65

2007* 2,540,000 2,466,645 2,223,194 97.1 9.9% 4,596,480 54 75

* Ocak-Ekim Üretimi

Kaynak: Yatağan Termik Santrali

Tablo 29: Yatağan Termik Santralinde Arıza Sayısı ve Enerji Kaybı

  1.ÜNİTE 2.ÜNİTE 3.ÜNİTE TOPLAM     

KAZAN BORU 2000 161,804 11,277 63,735 338,309

PATLAĞINDAN 2001 155,799 33,594 9,555 587,289

DOLAYI MEYDANA 2002 87,927 2,898 251,265 1,420,335

GELEN KAYIP 2003 189,525 3,318 3,486 556,185

ENERJİ (MWh) 2004 14,658 293,055 12,453 564,165

2005 130,137 264,495 295,785 690,417

2006 21,189 438,585 293,895 94,437

 2007* 10,752 89,355 62,475 25,935

 TOPLAM 1,982,525 2,155,800 1,222,095 5,360,420

2000 12 8 3 23

KAZAN BORU 2001 10 20 7 37

PATLAĞINDAN 2002 9 18 9 36

ÜNİTE KAÇ DEFA 2003 6 18 3 27

DEVREDEN 2004 6 11 8 25

ÇIKTI 2005 8 14 12 34

2006 9 21 12 42

 2007* 6 6 4 16

 TOPLAM 66 116 58 240

Kaynak: Yatağan Termik Santrali
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Düşük kapasite kullanımının bir diğer nedeni ise kömür kalitesidir. Yatağan Termik Santrali, 
kömür ihtiyacını Eskihisar ve Tınaz sahalarından karşılamaktadır. Son yıllara kadar göreceli 
olarak daha kaliteli olan Eskihisar kömürü kullanılmaktaydı. Ancak, Eskihisar’daki rezervin 
azalmasından dolayı son yıllarda Tınaz kömürlerine ağırlık verilmeye başlanmıştır (Tablo 30). Alt 
ısıl değeri (AID) daha düşük ve kül oranı daha yüksek olan Tınaz kömürünün kullanılması hem 
işletme koşullarını zorlaştırmakta, hem de olası güç düşümlerine sebebiyet vermektedir.

Tablo 30: Yatağan Termik Santralinde Kullanılan Kömüre İlişkin Detaylar

Y
IL

LA
R

GELEN  KÖMÜR YANAN  KÖMÜR

MİKTAR
AID KÜL  ORANI MİKTAR AID KÜL  ORANI

(Kcal / kg ) ( % ) ( TON ) ( Kcal / kg ) ( % )

( TON ) Eskih. Tınaz Eskih. Tınaz       

1996 4,633,174 2,022 1,823 24.0 34.1 4,610,185 1,878 25.7

1997 4,585,274 2,008 1,745 22.5 28.0 4,654,920 1,955 22.7

1998 5,089,078 1,969 1,809 23.6 28.3 5,037,218 2,030 22.2

1999 4,107,618 1,903 1,806 26.5 29.5 3,909,469 1,910 26.9

2000 5,486,927 2,065 1,935 22.1 26.3 5,538,279 2,020 23.6

2001 4,350,095 2,075 1,994 21.3 23,8 4,550,209 2,010 22.9

2002 3,700,400 2,065 1,911 20.1 25,6 3,674,436 1,906 24.0

2003 2,950,429 2,197 2,022 39.3 36,9 2,829,153 1,931 38.3

2004 3,027,422 2,210 2,062 36.3 34,0 3,036,542 1,881 25.6

2005 4,337,503 2,181 1,949 17.5 27.6 4,340,798 1,964 23.9

2006 3,951,058 2,077 1,883 20.2 25.7 3,934,803 1,884 25.1

2007* 3,246,708 2,148 1,993 21.0 23.1 3,294,083 2,058 28.2

* Ocak-Ekim Üretimi

Kaynak: Yatağan Termik Santrali

Düşük kapasite kullanımının üçüncü sebebi ise çevrenin korunmasıyla ilgili önlemlerdir. 
14.03.2006 tarihinde4 Muğla Valiliği tarafından Yatağan Termik Santrali’nin oluşturduğu Hava 
Kirliliğinin Önlenmesine Dair Alınan Karar gereğince;

• İnversiyon beklenen günlerde: SO2 saatlik ortalama değeri 500 μg/m3 olduğunda Valilik İl 
Çevre Orman Müdürlüğünce alınan karar gereğince Üniteler minimum yükte çalıştırılmakta 
(150–160 MW), SO2 değerinin saatlik ortalaması 900 μg/m3’ü geçtiğinde üniteler devre dışı 
bırakılmaktadır.

• İnversiyon beklenmeyen günlerde: 12 dakikalık süre ile SO2 değeri 600μg/m3’e ulaştığında 
üniteler minimum yükte (150-160MW) çalıştırılmakta ve SO2 değeri 12 dakikalık süre ile 
1200μg/m3’ a ulaştığında aynı karar gereği üniteler devre dışı bırakılmaktadır.

4  1 Eylül 2007 tarihinde bölgenin Özel Koruma Bölgesi olması halinin sona erdiği bildirilmiştir.
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Valiliğin SO2 emisyonuyla ilgili aldığı önlemlerin dışında partikül madde (toz – PM) emisyonlarının 
arttığı durumlarda da güç düşülmesi gerekebilmektedir. Bunu da yine zamanında yapılamayan 
bakım ve onarıma ve kömür kalitesine bağlamak mümkündür. Toz emisyonları ile ilgili bölümde 
ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere uzun yıllardır bakımsız kalan elektrofiltre (ESP) panellerinin 
ciddi bir rehabilitasyona ihtiyacı bulunmaktadır. Kaldı ki kömür kalitesinde zaman zaman aşırı 
bozulma (kül oranının %35’i aşması) yaşanmaktadır. Tesisin dizayn değerlerinin üzerinde olan 
bu durumda önlem olarak güç düşülmek zorunda kalınmaktadır.

Yatağan’da Hava Kalitesi

Hava kalitesi ile ilgili kamuoyunun gündemine gelen en önemli bölgelerden biri Yatağan’dır. 
BGD devreye girmeden önce Yatağan Termik Santrali’nin hava kalitesini olumsuz yönde 
etkilemesi kuvvetle muhtemeldir. Yatağan ile ilgili son 2 yıla ait hava kalitesi verileri incelendiğinde 
günlük ortamaların kısa vadeli sınır değerleri aşmadığı gözlenmektedir (Şekil 2 ve 3). Bir diğer 
dikkat çeken nokta ise sonbahar ve kış aylarında hava kalitesinde bozulmanın yaşanmasıdır. 
Bunun en önemli sebebi de bu dönemlerde inversiyon olayının daha sık görülmesi ve evsel 
ısınmadan kaynaklanan SO2 ve PM emisyonlarının artmasıdır. Evsel ısınmada yaygın olarak 
bölgeden çıkan düşük kaliteli kömürlerin kullanıldığı gerçeği de göz ardı edilmemelidir. Yatağan 
Termik Santrali ve üniversiteler işbirliği ile fizibilite çalışmaları yürütülen termik santral buharıyla 
bölgedeki konutların ısıtılması projesinin hayata geçirilmesi bölgedeki hava kalitesi sorunlarının 
kalıcı olarak çözülmesini sağlayacak bir alternatif olarak ön plana çıkmaktadır.

Şekil 2: 

Yatağan Hava Kalitesi İzleme İstasyonu
SO2 Ölçüm Değerleri
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Şekil 3:

Yatağan Hava Kalitesi İzleme İstasyonu
PM10 Ölçüm Değerleri
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Kaynak: Yatağan Termik Santrali

Yatağan Termik Santrali’nin SO2, NOx ve Partikül Madde Emisyonları

BGD ünitesinin devreye girmesinden sonra Yatağan Termik Santrali’nden havaya yayılan 
zararlı emisyonların önemli bir biçimde azaldığı gözlenmektedir. Emisyonlarla ilgili veriler sürekli 
ölçüm cihazlarıyla sürekli bir şekilde takip edilebilmektedir. Yatağan Termik Santrali’nden 
BGD’nin devreye girmesinden önce salınan SO2 emisyonlarının miktarı sağlıklı ölçümler olmadığı 
için bilinememektedir. Ancak, BGD’ye giriş ve çıkış SO2 değerleri incelendiğinde iki dönem arası 
ne derece önemli bir fark olduğu gözlenebilecektir (Tablo 31).

Tablo 31: Yatağan Termik Santralinde SO2 Değerleri

SO2 (mg/Nm3) Giriş Çıkış

Ortalama 8,849.5 190.7

Ortanca 8,688.6 170.5

Minimum 5,926.5 69.2

Maksimum 11,832.8 388.6

* 6-31 Ağustos 2007   

Kaynak: Yatağan Termik Santrali

BGD’nin devreye girmesinden sonra partikül madde emisyonlarında da kayda değer bir 
azalma gözlenmektedir. 20 yılı aşkın bir süreden beri faaliyette olan tesisin elektrofiltreleri son 
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derece yıpranmış ve verimi azalmıştır. 2008 yılı yatırım programına elektrofiltrelerin rehabilitasyonu 
için 9 milyon YTL’lik (her bir ünite için 3 milyon YTL) ödenek ayrılmıştır. Elektrofiltre panellerinin 
tamamen yenileneceği bu yatırımla partikül madde ile ilgili sorunlar BGD ünitesine girmeden 
çözülmüş olacaktır. Şu anda yanan kömürün özelliklerine bağlı olarak elektrofiltrelerden çıkan 
partikül miktarı 150–400 mg/Nm3 arasındadır. Elektrofiltreden sonra BGD sürecinde kireç sütü 
içinde tozlar tutulmakta ve havaya salınan partikül madde miktarının 50 mg/ Nm3’ün oldukça 
altında olması sağlanabilmektedir.

Herhangi bir DeNOx ünitesinin olmadığı tesiste yanma sıcaklığına bağlı olarak NOx emisyonları 
farklılık göstermektedir. Ağustos 2007 verisiyle yapılan incelemelerde NOx emisyonunun 275-
707 mg/ Nm3 arasında değişkenlik gösterdiği gözlenmiştir.

Yatağan Termik Santrali ile İlgili Görüş ve Öneriler 

Yatağan Termik Santrali, BGD ünitelerinin devreye girmesinden sonra SO2 ve PM emisyonları 
bakımından sınır değerlere (ELV) uyumlu hale gelmiştir. Ancak, şu anda PM limitlerine uyulabilmesi 
BGD sayesinde mümkün olabilmektedir. Hem BGD’nin performansının ve kullanılabilir ömrünün 
arttırılması, hem de ileriki dönemde yüksek kül oranlı kömürlerin yakılabilmesi için programlanan 
ESP rehabilitasyonunun yapılması gerekmektedir. 

NOx emisyonları sınır değerler civarında seyretmektedir. NOx emisyonlarının ileriki dönemlerde 
sürekli bir şekilde ELV değerlerini aşması durumunda işletme tedbirleriyle kontrol altına alınması 
yeterli bir tedbir olarak öne çıkmaktadır.

Toplam 9 milyon YTL’ye mal olması planlanan ESP rehabilitasyonlarının dışında tesisin 
LCPD’ye uyumu için ek bir maliyet bulunmamaktadır. Yatırımların hali hazırda yapılmış olmasından 
dolayı daha önce bahsedilen uyum alternatiflerinden hangisinin daha etkin olacağı bu çalışmada 
değerlendirilmemiştir.

Tesisin yakıt, amortisman ve vergi dışı operasyonel maliyetleri uluslararası standartlara göre 
oldukça yüksektir. Yüksek işçilik ve rehabilitasyon harcamaları maliyetlerin artmasında ana 
etken olarak gözlenmektedir.

BGD yatırımları tamamlanmış olmakla birlikte BGD ünitesinde olası beklenmeyen arıza 
durumlarında yapılması gerekenler açık değildir. 12 Ekim 2006 tarihinde yürürlüğe giren Çevre 
Kanunu ve yürürlükte olan ilgili mevzuat gereğince BGD ünitesi arızalandığı takdirde enerji 
üretiminin azami 72 saat içinde durdurulması gerekmektedir. Aksi takdirde hapis cezasına 
varan yaptırımlar uygulanabilmektedir. Ancak, olası bir enerji darboğazında veya elektrik üretim 
planlamasının 72 saat içinde değiştirilemeyeceği durumlarda yapılması gerekenler belli değildir. 
Yürürlükteki düzenleme ve politikaların tutarlı olması ilkesinden hareketle bu sorunun çözülmesi 
gerekmektedir. Zira, ilgili kararların alınmasıyla BGD ünitelerinin tam olarak devreye girmesi 
arasındaki süreçte Yatağan Termik Santrali’nde benzeri sıkıntılar yaşanmış, bir kamu kurumu 
bir diğer kamu kurumuna ceza keser duruma gelmiş, hatta 3 kamu personeli çevreyi kasten 
kirletmekten dolayı hapis cezası almıştır.
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B. Çan Termik Santrali

EÜAŞ tarafından işletilen ve yerli linyitlerle çalışan ilk ve tek dolaşımlı akışkan yatak (DAY) 
uygulaması olması sebebiyle pilot DEA projesi kapsamında değerlendiren Çan Termik Santrali’nin 
LCPD’ye uyumu santral ziyaret edilerek incelenmiştir.

Genel Bilgi ve Tesisin Teknik Özellikleri

1996 yılında yatırım programına alınan Çan Termik Santrali’nin yapılması için Temmuz 1997’de 
ihaleye çıkılmış ve 6.10.1998’de Alstom Power liderliğindeki konsorsiyum ile 379.000.000 ABD 
doları üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Tesisin inşaatı 2000 ortasında başlatılmış ve ünitelerin 
geçici kabulü 15.07.2006 tarihinde yapılmıştır. Halen tesisin kesin kabul işlemleri devam 
etmektedir. 

Kömür Temini: Çan Termik Santralinda kullanılacak kömürün açık ocaklardan çıkarılışı ve 
0–200 mm. boyutlarında tesise verilişi Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) tarafından yapılmaktadır. Bölgede 70 milyon tonluk kullanılabilir 
kömür varlığı ifade edilmektedir. Kömür kalitesinin iyileştirilmesi ile ilgili lavvarlama tesisi inşaatı 
2006 yılında başlatılmıştır.

Santralin teknik özellikleri ve Dizayn değerleri:

Kurulu Güç : 160 MW*2
Günlük Üretim Kapasitesi : 7,680,000 kWh
İç Tüketim Oranı : %9
Kazan
Tip : Akışkan yataklı, linyit yakmalı
Kapasite : 462 Ton / Saat-Buhar
Verim : %92

Türbin
Tip : 3 basınç kademeli
Kapasite : 160 MW
Devir sayısı : 3000 Devir
Isı Tüketimi : 1907 kcal/kWh
Isı Tüketimi (Santral) : 2104 kcal/kg
Verim : %45
Genel Verim : %42

Generatör
Tip : Senkronize
Güç : 177 MVA
Gerilim : 15 kV
Soğutma Tipi : Hava soğutmalı
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Soğutma Sistemi

Tip : Heller Sistemi

Kapasite : 15,800 m3 / Saat – Sirkülasyonlu

Kule Yüksekliği : 120 m

Dizayna Esas Kömür Değerleri

Isıl Değeri : 2600 -+ %10 kcal / kg 

Kül : %32

Nem : %22

Kömür Konveyörlerinin Kapasitesi : 600 ton/saat

Ünite Başına Gereken Kömür : 130 ton/saat

Ünite Başına Gereken Kireçtaşı : 40 ton/saat

Ünite Başına Kül-Curuf Miktarı : 80 ton/saat  

Kül Stok Sahası Alanı : 800,000 m2

Garanti Edilen Emisyon Değerleri

Partikül Madde : 150 mg / Nm3

NOx : 800 mg / Nm3

CO : 250 mg / Nm3

SO2 : 1000 mg / Nm3

Gaz Miktarı : 544,388 Nm3 / saat 

Fiili Durum ve LCPD’ye Uyum

Çan merkezindeki hava kalitesi verileri incelendiğinde özellikle kış aylarında kısa vadeli sınır 
değerlere yaklaşan kirlilik probleminin yaşandığı gözlenmektedir (Tablo 32). Ancak, genel kanı 
bu kirliliğin çoğunlukla Çan’daki evsel ısınmadan ve diğer endüstriyel tesislerden kaynaklandığı 
yönündedir. Zira Çan Termik Santrali, Çan ilçe merkezine 12 km uzaklıktadır.

Ayrıca, termik santral bölgesindeki hâkim rüzgâr yönü Çan istikametinde değil, Bayramiç 
istikametindedir. Bu sebeple santral bünyesinde Bayramiç’te hava kalitesi izleme ünitesi 
kurulmuş, Kasım 2006’ya kadar oldukça düşük mertebede hava kirliliği izlenmiştir. Ancak, 
Kasım 2006 sonrasında Bayramiç’teki ünite devre dışı kalmış ve o günden itibaren hava kalitesi 
takip edilememiştir. 

Dünyada yirmi yılı aşkın süreden beri kullanılan DAY teknolojisi, konvansiyonel pulvarize kömür 
yakma teknolojisi ile karşılaştığında çevre dostu bir alternatif olarak ön plana çıkmaktadır. Düşük 
yanma sıcaklığından dolayı NOx emisyonlarını, yanma prosesine giren kireçtaşından dolayı da 
SO2 emisyonlarını limit değerlerin altında sağlamak mümkün olabilmektedir.
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Çan Termik Santrali özelinde ise NOX ve PM emisyonlarının hem mevcut mevzuat ile hem de 
LCPD ile uyumlu olduğu, ancak SO2 emisyonlarında hedeflenen noktaya ulaşılamadığı tespit 
edilmiştir. Yapılan incelemelerde SO2 emisyonlarında yaşanan sorunun kömür kalitesinden ve 
teknik problemlerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Kömür kalitesiyle ilgili sorunların çözülmesi 
için TKİ tarafından 2006 yılında lavvarlama tesisi çalışmaları başlatılmıştır.

Ayrıca, santralin planlanan sürede faaliyete geçememesinden dolayı bir miktar kömürün 
stok sahasında iç yanmaya uğraması da kömür kalitesini olumsuz yönde etkilemiştir. Kömür 
kalitesiyle ilgili sorunların yanında kireç besleme ünitesindeki arıza da SO2 emisyonlarında 
sorun yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu arızanın da kısa sürede giderileceği ve kesin kabul 
sonrasında tesisin garanti edilen emisyon değerlerine ulaşacağı beklenmektedir.

Çan Termik Santrali ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da yüklenici firmanın taahhüt 
ettiği emisyon değerleri ile LCPD’nin sınır değerleri arasındaki farktan dolayı ek bir yatırıma 
ihtiyaç duyulup duyulmadığıdır. Yapılan incelemeler sonucunda LCPD’nin NOx ve PM limitlerine 
uymak konusunda sorun yaşanmayacağı, ancak SO2 limitlerine uyulabilmesi için ek önlemlerin 
alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Ek yatırıma gerek kalmaksızın yanma sürecine giren kireç taşı miktarının arttırılmasına dayanan 
bu önlemlerin güç düşümüne neden olacağı ve dolayısıyla enerji üretimin azalacağı göz önünde 
tutulmalıdır.

Tablo 32: Çan Hava Kalitesi Değerleri

μg/m3 SO2  NO2

Ocak 06 186.8 38.5

Şubat 06 184.2 41.1

Mart 06 219. 2 36.8

Nisan 06 42.8 16.9

Mayıs 06 19.2 29.8

Haziran 06 1.7 9.0

Temmuz 06 1.7 9.0

Ağustos 06 10.2 21.0

Eylül 06 6.4 21.6

Ekim 06 38.9 18.1

Kasım 06 140.9 32.6

Aralık 06 226.1 38.7

Ocak 07 375.6 37.0

Şubat 07 201.9 36.9

Mart 07 120.9 28.4

Nisan 07  49.0 25.9

Mayıs 07 11.1 20.9

Haziran 07 9.9 21.3

UVS 150.0 100.0

KVS 400.0 300.0

Kaynak: TÜBİTAK – MAM-KÇE 
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Tablo 33: Çan Termik Santrali NO2 ve PM Emisyon Değerleri

mg/Nm3

1. Ünite 2. Ünite

NOX PM NOX PM

Eylül 06 213,6 13,1 - -

Ekim 06 168,0 15,0 95,0 12,0

Kasım 06 56,8 15,7 54,0 8,0

Aralık 06 75,3 16,3 54,7 8,0

Ocak 07 69,7 16,0 46,1 8,0

Şubat 07 115,1 14,6 90,9 7,3

Mart 07 151,1 14,1 75,2 7,3

Nisan 07 146,6 9,3 105,7 6,3

Mayıs 07 76,9 6,8 110,9 49,5

Haziran 07 123,7 7,7 85,9 8,2

Ortalama 119,7 12,9 71,8 11,5

Kaynak: Çan Termik Santrali

C. Seyitömer Termik Santrali

Kütahya bölgesindeki zengin linyit yataklarının değerlewwndirilmesi amacıyla kurulan Seyitömer 
Termik Santrali, konvansiyonel pulvarize kömür yakma teknolojisiyle faaliyet göstermektedir. 
Halen kullanım ömrü olmasına rağmen, mevcut yönetmeliklere ve LCPD’ye uyumlu hale gelmesi 
için herhangi bir yatırım yapılmayan tesisteki durum, santral ziyaret edilerek incelenmiştir.

Genel Bilgi ve Tesisin Teknik Özellikleri

1970’lerin başında projelendirilen ve sözleşmesi imzalanan Seyitömer Termik Santrali’nin 
Fransa, İtalya ortak yapımı olan 1. ve 2. üniteleri 1973 ve 1974 yıllarında, Almanya, Japonya 
ortak yapımı olan 3. ünitesi 1977 yılında ve Almanya, Fransa yapımı olan 4. ünitesi 1989 yılında 
hizmete girmiştir.

Her biri 150 MW gücünde 4 üniteden oluşan tesisin yıllık güvenilir üretim kapasitesi 3,9 milyar 
kWh’dir. Ünitelerin teknik özellikleri Tablo 34’te özetlenmiştir:
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Tablo 34: Seyitömer Termik Santrali Ünitelerinin Özellikleri

  1. Ünite 2. Ünite 3. Ünite 4. Ünite

İmalatçı Firma (Kazan)  Stein Ins Fransa Stein Ins Fransa VKW Almanya VKW Almanya

Kızgın Buhar Basıncı kg/cm 140 140 140 140

Kızgın Buhar Sıcaklığı oC 540 540 540 540

Kızgın Buhar Debisi ton/saat 484 484 480 480

Kömür Tüketimi ton/gün 6000 6000 7200 7464

İmalatçı Firma (Türbin)  
Franco Tosi 

İtalya Franco Tosi İtalya
Mitsubishi 
Japonya BBC Almanya

Kızgın Buhar Basıncı kg/cm 136 136 136 136

Kızgın Buhar Sıcaklığı oC 535 535 535 535

Kızgın Buhar Debisi ton/saat 448 448 454 480

İmalatçı Firma (Generatör)  
Ercole Morelli 

İtalya
Ercole Morelli 

İtalya
Mitsubishi 
Japonya BBC Almanya

Gücü  
180 MVA 150 

MW 180 MVA 150 MW
188 MVA 150 

MW
188 MVA 150 

MW

Hız
devir/
dakika 3000 3000 3000 3000

İkaz Tipi  Statik Statik Statik Statik

Kaynak: Seyitömer Termik Santrali

Mevcut Durum ve LCPD’ye Uyum

30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Seyitömer Termik Santrali, elektrofiltrelerinin veriminin 
%80’e düşmesi nedeniyle toz emisyonları bakımından ciddi sorunlar yaşamaktaydı. Bu sebeple 
2004 yılında elektrofilte rehabilitasyonu için ihaleye çıkılmış ve yaklaşık 17.5 milyon € bedelle 
dört ünitenin elektrofiltre rehabilitasyonu işi ihale edilmiştir. 2006 sonu itibariyle birinci ve ikinci 
ünitelerin, 2007 sonu itibariyle de üçüncü ve dördüncü ünitelerin bakım-onarım çalışmaları 
tamamlanmıştır. Böylece, toz emisyonları hem mevcut mevzuata, hem de LCPD’ye uyumlu 
hale gelmiştir. Ancak santralde sürekli ölçüm cihazının bulunmamasından dolayı partikül madde 
ve diğer gazların anlık ölçümlerine ulaşılamamaktadır.

Pulvarize kömür yakma teknolojisiyle faaliyet gösteren tesiste kazan yanma sıcaklığına bağlı 
olarak Yatağan Termik Santrali’nde de olduğu gibi LCPD’nin NOx limitlerine uyulamaması 
muhtemeldir. Ancak, SO2 emisyonlarıyla ilgili sorunlar çok daha önceliklidir. BGD ve benzeri 
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yatırımların tesiste bulunmamasından dolayı, kömürün yanması sonucu ortaya çıkan SO2 direk 
atmosfere salınmaktadır. Kömürün içindeki kükürt oranının göreceli olarak düşük olmasından 
dolayı havaya salınan SO2 emisyonları 3-4 bin mg/Nm3 arasında gerçekleşmektedir. Bu da 
hem mevcut yönetmeliğin, hem de LCPD’nin sınır değerlerinin oldukça üzerindedir. Bu nedenle 
Seyitömer Termik Santrali’nin LCPD’ye uyumlu hale gelmesi için yatırım gerekmektedir. Bu 
yatırımın ne zaman ve ne şekilde yapılacağı ise ilerleyen bölümlerde yer vereceğimiz maliyet 
etkinliği analizinde incelenecektir. 
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Yukarıdaki bölümlerde de açıklandığı gibi düzenleyici etki analizinin temel amacı uygulanması 
düşünülen yeni tedbirlerin/politikaların, değiştirilmesi gündemde olan kanun veya mevzuatın, 
ya da AB mevzuatına uyarlanması söz konusu olan yönetmelik / tedbirlerin olumlu ve olumsuz 
muhtemel etkileri ile bu etkilerin toplum kesimleri arasındaki dağılımını değerlendirerek politika 
yapıcıya destek olmaktır. Raporun önceki bölümlerinde sürecin kendi içindeki aşamaları;

• Sorunun tanımlanması,

• Hedeflerin gerçekçi, zamana bağlı ve ölçülebilir olarak belirlenmesi,

• Politika seçeneklerinin neler olduğunun ortaya çıkarılması,

• Seçeneklerin ekonomik, sosyal, mali, idari ve çevresel olası etkilerinin neler olabileceği 

ayrı ayrı tartışıldı. 

Bu bölümde seçeneklerin karşılaştırması aşaması açıklanarak, karar verici/ politika yapıcılara, 
seçilen termik santrallerde karşılaştırma amacıyla kullanılabilecek yöntemlere kısaca değinilecek, 
bu proje kapsamında kullanılan maliyet etkinliği analizi tekniğinin seçilme gerekçesi ve söz 
konusu yöntem kullanılarak elde edilen sonuçlar sunulacaktır.

Bu noktada hatırlatılması gereken husus, seçeneklerin karşılaştırılması yolu ile varılan 
sonuçların karar verici/politika yapıcılara, LCPD uyumlaştırılması aşamasında, verecekleri 
kararlarda yol gösterici olmak, verilecek kararların niceliksel sonuçlarının neler olabileceği, 
daha ne tür duyarlılık analizleri yapılabileceği ile, yapılan varsayımların sonuçları nasıl ve ne 
yönde etkileyebileceği konusunda bilgi sunmaktır. Tabiidir ki ileriye dönük hangi varsayım ve 
senaryonun daha gerçekçi olduğu algısı ve dolayısı ile hangi seçeneğin yürürlüğe konacağı 
politika yapıcıların tasarrufundadır.

A. Seçeneklerin Karşılaştırılmasında Kullanılabilecek Teknikler

Termik santrallerde LCPD açısından değerlendirilecek seçenekler  her bir santral için;

• Mevcut tesisin olduğu gibi, hiçbir emisyon giderim/kontrol teknolojisi yatırımı ya da 
rehabilitasyon yatırımı yapılmaksızın, çalışabildiği sürece mevcut koşullarda çalıştırılmaya 
devam edilmesi,

• Mevcut tesisin SO2, NOx ve partikül emisyonlarının LCPD’de belirtilen sınır ELV değerlerine 
indirilmesi için gerekli  kontrol teknolojileri* yatırımlarının (elektrostatik filtre, baca gazı 

12. Malİyet Etkİnlİğİ Analİzİ İle 
LCPD’ye Uyum Alternatİfl erİnİn 
Değerlendİrİlmesİ
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arıtma tesisi, NOx kontrol sistemleri, v.b.gibi) hangisinin,  hemen mi, 1 yıl sonra mı, 2 yıl, 
3yıl,… n yıl sonra mı, yoksa belirlenmiş başka bir tarihte mi yapılacağı,

• Mevcut tesislerin kapatılarak, aynı ya da daha yüksek enerji üretim kapasiteli, SO2, 
NOx, ve partikül emisyon değerleri LCPD’nin öngördüğü ELV sınır değerlerinin altında 
kalacak, hangi temiz teknolojili* (linyit PC+BGD, linyit akışkan yatak, doğal gaz, v.b., gibi) 
santrallerin, ne zaman (hemen mi, 1 yıl sonra mı, 2 yıl sonra mı, 3 yıl sonra mı, n yıl sonra 
mı?) yapılacağı

olarak sıralanabilir.

Söz konusu seçeneklerin karşılaştırılmasında kullanılabilecek yöntemler 2.A.IV. bölümünde ;

• Fayda – Maliyet Analizi

• Maliyet Etkinliği Analizi

• Çok kıstaslı Analiz

• Risk Analizi

olarak belirtilmişti.

Fayda – Maliyet Analizinde, genellikle kamu finansmanı ile gerçekleştirilmesi düşünülen 
alternatif projelerin topluma sağlayabileceği faydaların parasal değeri ile maliyetleri karşılaştırılarak, 
faydasının parasal değeri maliyetinden yüksek olan projeler tercih edilir. Projelerin fayda ve 
maliyetleri projelerin öngörülen ömrü boyunca değişik zamanlarda gerçekleşebileceği için 
fayda ve maliyetlerin iskonto oranı kullanılarak hesaplanmış bugünkü değeri ya da yıllık eşdeğer 
maliyetleri karşılaştırılır. Fayda – maliyet analizinde alternatif projelerin topluma sağlayacağı 
yararların parasal ifadesi bazı projelerde oldukça zor olabilir. 

Örneğin, insan hayatının belli bir süre uzatılmasının ya da insan hayatına kazandırılması 
muhtemel her ilave sağlıklı günün parasal değerinin hesaplanması hem oldukça güçtür, hem de 
hesaplanabilecek böylesi bir değer kişiden kişiye değişecektir.

Alternatif projelerden beklenen yarar aynı ya da benzer ise ve/veya projelerden beklenen 
yararların/faydaların parasal olarak ifade edilmesi oldukça zorsa alternatiflerin karşılaştırılmasında 
maliyet etkinliği analizinin kullanılması tercih edilir. Maliyet etkinliği analizinde ise alternatif 
projelerin yıllık eşdeğer maliyetleri ya da bugünkü değerleri karşılaştırılır ve en düşük maliyetli 
proje tercih edilir.

B. LCPD’nin Uyumlaştırılmasında Seçeneklerin Değerlendirme Metodolojisi

Her bir santral için seçeneklerin karşılaştırılmasında fayda maliyet analizi yerine maliyet 
etkinliği analizi kullanılmıştır. Bu seçimde iki önemli etmen rol oynamıştır. Hiçbir şey yapmamak, 
yani mevcut tesiste hiç temizleyici kontrol teknolojisi yatırımı yapmadan çalıştırmaya devam 
etmek dışındaki her seçenekte beklenen yararın aynı olduğu düşünülmektedir. 10. Bölümde 
LCPD’ye uyumdan beklenen yararların neler olduğu açıklanmıştır. Beklenen faydanın benzer 
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olduğu durumlarda fayda maliyet analizi yerine maliyet etkinliği analizi yapmak, verilere ulaşım 
açısından da kolaylık sağladığından tercih edilmiştir. Maliyet etkinliği analizinin kullanılmasındaki 
bir diğer neden ise temiz teknoloji yatırımlarından beklenen en önemli faydanın insan ömrünü 
uzatmak ve daha sağlıklı yaşam sağlamak olduğu düşünülürse, böylesi bir faydanın parasal 
olarak ifadesinin oldukça zor olmasıdır. 

Maliyet etkinliği analizinde seçeneklerin toplam maliyetlerinin yıllık eşdeğeri ya da bugünkü 
değerleri karşılaştırılıp en düşük maliyetli alternatifin tercih edilmesi tavsiye edilir. Her bir 
seçeneğin yıllık eşdeğer maliyeti, ilk yatırım maliyetinin ekonomik / kullanılabililir ömrü üzerinden 
sosyal iskonto oranı kullanılarak hesaplanmış yıllık eşdeğeri ile yıllık işletme ve bakım/onarım 
maliyetlerinin toplamına eşittir. 

Bu proje kapsamında, LCPD uyumlaştırılması çalışması yukarıdaki bölümde özellikleri detaylı 
olarak anlatılan dört linyit termik santral örneği üzerinden yapılmıştır. Söz konusu tesislerin 
seçiminde tesislerin aşağıda sayılan farklılıkları rol oynamıştır:

a)  Soma Termik Santrali (7. ve 8. üniteler), 1955 yılında işletmeye açılmış her bir 
ünitesinin kurulu gücü 22 MW olan, ekonomik ömrünü çoktan doldurmuş bir tesistir. 
Dolayısıyla bu kadar düşük kurulu güçte, bu kadar eski bir tesiste temiz teknoloji yatırımı 
anlamsız görülmüş, buradaki seçenekler, mevcut tesisi hurdaya ayırarak en az 150 
MW  gücünde yeni bir PC+BGD üniteli santral yatırımı ya da DAY komple yeni bir linyit 
tesis kurulumu olarak tanımlanmıştır.

b)  Yatağan Termik Santrali ise ekonomik / kullanılabilir ömrü  henüz dolmamış, her bir 
ünitesine BGD ünitesi yatırımı yapılmış, ve mevcut durumda SO2, NOX ve partikül emisyon 
değerleri LCPD’nin öngördüğü ELV değerlerine uyumlu bir tesis olduğu için seçilmiştir. 
Tesiste yapılan incelemeler ve alınan bilgiler ışığında (Bölüm 12) kazan ve boru yenileme 
sonrasında mevcut tesisin en az BGD’lerin kalan ömrü kadar (15 yıl) daha hizmet 
vereceği belirlenmiştir. Ayrıca, BGD’lerin verimini arttırmak amacıyla her ünitede toplam 
10 milyon YTL tutarında elektrofiltre yatırımı 2008 için programa alınmıştır. Bu durumda 
Yatağan Termik Santrali hem LCPD’ye uyumludur, hem de daha en az 10-15 yıl ömrü 
olan bir tesis olarak, olduğu gibi çalışmaya devam etmesi öngörülmektedir. Burada 
belirtilmesi gereken bir husus söz konusu yatırımların (BGD, kazan ve boru yenileme) 
gerçekleşmiş olması nedeniyle bu aşamada tüm diğer seçeneklerle (yeni bir PC+BGD 
ya da DAY komple yeni tesis yapmanın yıllık eşdeğer maliyetleri ile) karşılaştırılmasının 
yapılmasının bir anlamı olmadığıdır. Söz konusu yatırımlar gerçekleştirilmemiş olsaydı, 
değerlendirilmesi gereken seçenekler;

Mevcut tesise BGD + kazan yenileme + boru yenileme + elektrofiltre yatırımı • 
yapmak (şimdiki durum)

Mevcut tesisi kapatıp yerine aynı kapasitede yeni bir PC + BGD + elektrofiltre • 
yatırımı yapmak

Mevcut tesisi kapatıp yerine aynı kapasitede yeni bir DAY komple tesis yatırımı • 
yapmak 

olacaktı.
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c)  Çan Termik Santrali ise henüz kesin kabulü bile yapılmamış, ekonomik / kullanılabilir 
ömrü 25-30 yıl olarak öngörülen ve akışkan yataklı temiz teknoloji santrali olarak 
LCPD’nin ELV değerlerini tutturacak şekilde tasarlanmış bir tesistir. Dolayısıyla, bu 
tesiste LCPD’ye uyum açısından yapılması gerekli bir yatırım bulunmamaktadır. 

d)  Seyitömer Termik Santrali ise ekonomik / kullanılabilir ömrü  henüz dolmamış, 
partikül emisyon konrolü için elektrofiltre yatırımlarını yapmış, halihazırda SO2 emisyon 
salınımlarını LCPD’nin öngördüğü sınır değerlerine indirmek için  yatırım seçeneklerini 
değerlendirmek durumunda olan bir tesis olduğu için seçilmiştir. Seyitömer Termik 
Santrali’nde değerlendirilecek seçenekler aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Hiçbir şey yapmamak, santrali bugünkü haliyle çalıştırmaya devam etmek• 5

Mevcut tesise BGD retrofit (var olan tesisin yanına BGD kurmak) yatırımı • 
yapmak

Mevcut tesisin kazanını DAY kazanı ile yenilemek; böylece SO• 2 salınımını kontrol 
altına alırken yer darlığı nedeniyle BGD ünitelerinin nasıl sığdırılacağı problemini 
bertaraf etmek

Mevcut tesisi kapatıp komple yeni PC+BGD yatırımı yaparak tesisi yenilemek ve • 
SO2 salınımını istenen düzeye indirmek

Mevcut tesisi kapatıp yerine aynı kapasitede komple yeni bir DAY santrali yaparak • 
tesisi temiz teknolojili tesisle yenilemek 

Bu seçeneklerin değerlendirilmesinde yeni pulverize kömür santrali PC+BGD inşaat süresi 5 
yıl, yeni akışkan yataklı linyit santrali, DAY, inşaat süresi 5 yıl, DAY kazan yenileme ile BGD ünitesi 
inşaat süresi 3 yıl, BGD ünitesi ekonomik ömrü 15 yıl, yeni pulvarize kömür PC ve DAY santrali 
ekonomik ömürleri ise 30 yıl olarak hesaba katılmıştır. İnşaat, montaj ve devreye alma sürelerinin 
eskiye göre daha uzun olmasının (2 yerine 3, 4 yerine 5 yıl gibi) temel nedeni, yalnız ülkemizde 
değil bir çok kömür yatağı bulunan ülkede, dışa bağımlılığın ve artan petrol ve doğalgaz fiyatları 
nedeniyle yakıt maliyetlerinin kontrol altına alınması amacıyla termik santral yapımına hız verilmiş 
olmasıdır. 

Seçeneklerin yıllık eşdeğer maliyetleri iki ayrı (%8 ve %10) iskonto oranı (i), kullanılarak 
hesaplanmıştır. Bu değerlerin seçiminde, yatırımın sosyal boyutu önemli olmakla birlikte kamunun 
aynı parayı başka bir alanda değerlendireceği varsayımından hareketle, sosyal iskonto oranı 
yerine fırsat maliyeti kullanılmıştır. 

Her bir seçenek için ilk yatırım maliyetleri ile yıllık işletme ve bakım onarım maliyetlerinin farklı 
kaynaklarda farklı değerler aldıkları gözlenmiştir. Her bir seçeneğin farklı kaynaklardan alınan 
ilk yatırım maliyetleri ile yıllık işletme ve bakım onarım maliyetleri kaynak belirtilerek tablolanmış, 
analizde kullanılan değerler gerekçeleriyle ayrıca belirtilmiştir. Maliyetler farklı kaynaklarda farklı 
yılların dolar ($) ya da euro (€) değerleriyle verilmiştir. Farklı kaynaklarda, kaynağa göre 2000 yılı 
dolar değeri, 2003 yılı dolar değeri ve 2007 yılı dolar ve euro değerlerinde verilen tüm maliyetler 

5  Bu alternatif için mevcut faaliyet ve bakım giderleri maliyet unsuru olarak görülmüştür. Kontrol yatırımı yapılmamasının halk sağlığı üzerin-
deki etkilerin bertaraf edilememiş olmasından dolayı ek maliyetler ile karşılaşılabilecektir.
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2007 yılı euro değerlerine getirilmiş ve hesaplamalar da 2007 yılı € değerleri üzerinden yapılmıştır. 
Bunun için aşağıdaki pariteler kullanılmıştır:

2000 yılında 1.00 €  = 1.00 $

2003 yılında 1.00 €  = 1.13 $

2007 yılında 1.00 €  = 1.50 $

Tüm seçenekler aynı kurulu güç üzerinden karşılaştırıldığından, hesaplamalarda  yıllık işletme 
ve bakım onarım maliyetleri, yakıt hariç değerler olarak alınmıştır. Pulverize linyit kömürü 
santrallerinin yıllık işletme ve bakım onarım giderlerinin hesaplanmasında emre amade olma 
faktörü %75, DAY santrallerde ise aynı faktör %80 olarak alınmıştır. 

Seyitömer Termik Santrali’nde, mevcut tesisi kapatıp yerine aynı ya da daha yüksek 
üretim kapasitesinde komple yeni bir doğalgaz santrali kurulması seçeneği bu çalışmada 
değerlendirilmemiştir. Bunun temel nedeni halihazırda ithal kaynaklar lehine olan üretim 
kapasitesinin enerji üretim plan ve projeksiyonlarında vurgulanan yerli kaynaklara ağırlık verme 
yönündeki amacına ters düşmemektir. Böylece emisyon azaltıcı önlemler çerçevesinde hem 
enerji arz güvenliğini bozmayacak, hem de dışa bağımlılığın azaltılmasa bile artmaması yönünde 
bir tercih yapılmış olmaktadır. Bir diğer gerekçe ise diğer tüm seçeneklerin değerlendirilmesinde 
yakıt olarak linyit kullanılması nedeniyle yakıt maliyetlerinin seçeneklere göre değişmeyeceği 
ve dolayısı ile değerlendirmeyi etkilemeyeceği varsayımıdır. Doğalgaz santrali kurma seçeneği 
değerlendirmeye alındığında bu varsayım geçersiz olacaktır. Doğalgaz santrali seçeneği 
eklendiğinde, ileriye dönük olarak doğalgaz fiyatlarındaki değişimin linyitten farklı olduğu durumlar 
için yakıt maliyetlerinin işletme ve bakım/onarım maliyetlerine yansıtılması ve farklı doğalgaz fiyat 
artış senaryoları için ayrı ayrı irdelenmesi gerekecektir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki tüm enerji 
üretim tesislerinde LCPD uyumlaştırılması için bir etki analizi çalışması yapmak değildir. Amaç 
4 örnek linyit santrali için böyle bir çalışmanın neler içerdiğine dikkat çekmek, belli seçenekler 
için bu dört santralde maliyet etkinliği analizi kullanarak karşılaştırma yapmak ve asıl çalışmanın 
nasıl yapılacağına, ne gibi hususlara dikkat edilmesi gerektiğine, hangi tür duyarlılık analizleri 
ile senaryo analizlerinin, seçeneklerin karşılaştırmasında varsayımların geçerliliğini test etmek 
amacıyla, önemli olduğuna işaret etmektir. Dolayısı ile aynı kapasitede bir doğalgaz santrali 
kurulması durumunda doğalgaz santralinin işletme maliyetlerinin santralin ömrü boyunca ne 
gibi değişiklikler göstereceği, ayrı bir çalışma ile belirlenmek durumundadır. İleriye dönük olarak  
doğalgaz, petrol, linyit birim fiyatlarının herbir seçeneğin işletme maliyetlerine yansıtılması, LCPD 
uyarlaması için etki analizi yapacak kurumlarca ayrıca ele alınmalıdır.

C. Seyitömer Santrali için emisyon kontrol ve temiz teknoloji yatırımları seçeneklerinin 
değerlendirilmesi

Bu bölümde, Seyitömer santrali için yukarıda sıralanan 5 seçeneğin hesaplanmış yıllık eşdeğer 
maliyetleri sunulmaktadır. 

Santrali hiçbir yeni yatırım yapmaksızın bugünkü haliyle çalıştırmanın yıllık eşdeğer maliyeti a. 
tesisin halihazırdaki yakıt, amortisman ve vergi hariç işletme ve bakım maliyeti olan 54.113 
€ / kw-yıl ya da 32.47 milyon € / yıl dır.
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Mevcut tesise BGD retrofit yatırımı yapmanın çeşitli kaynaklardan edinilen verilere göre ilk b. 
yatırım ve yıllık işletme ve bakım onarım maliyetleri Tablo 35’te özetlenmektedir.

Tablo 35: BGD Retrofit Yatırımı Maliyetleri

Kaynak İlk Yatırım Maliyeti
BGD Ünitesinin Yıllık İşletme ve Bakım 

Onarım Maliyeti (150x4 = 600 MW için)    

EÜAŞ* 60-69.3-93.3 Milyon € 
0.0898 € /kw-h = 5.835 € /kw-yıl = 3.501 

Milyon € /yıl **

Esmap 90.6 Milyon € 17.53 € /kw-yıl = 10.53 Milyon € /yıl

Babcock/Hitachi/Foster Wheeler/ 

Alstom pazar fiyatları
45 Milyon € 3.25 € /kw-yıl = 1.950 Milyon € /yıl

Envest 121 Milyon €     --

* EÜAŞ Yatırımlar ve Projeler Daire Başkanlığının Seyitömer’de yapılabilecek BGD üniteleri için, kullanılan malzemenin flake, 

lastik ya da çelik olmasına bağlı olarak hesaplanmış ilk yatırım maliyetleri

**Halihazırda Yatağan’da faaliyette bulunan BGD ünitesinin işletme bakım ve onarım maliyetleri esas alınarak hesaplanmış 

değerdir. 

Bu hesaplamada Yatağan’da her bir BGD ünitesinin iç tüketimi 6 MW olarak alınmıştır.

Bu seçeneğin değerlendirilmesinde, EÜAŞ’ın lastik malzeme kullanan BGD ünitesi ilk yatırım 
maliyet tahmini ile, Yatağan’daki yıllık işletme bakım ve onarım giderlerinin Seyitömer’deki 
koşullara daha uyumlu olacağı varsayılarak, EÜAŞ verileri kullanılmıştır. 

2008 başında BGD retrofit inşaatı başladığı varsayımıyla, mevcut tesiste BGD retrofit yapmanın 
yıllık eşdeğer maliyeti i=%8 için:

= { [ 69.3 + 3.501*(P|A, %8,15) ]*(P|F, %8, 3)+ } *(A|P, %8, 18) + 32.47

= 40.88 milyon € /yıldır.

2008 başında BGD retrofit inşaatı başladığı varsayımıyla, mevcut tesiste BGD retrofit yapmanın 
yıllık eşdeğer maliyeti i=%10 ise :

= { [ 69.3 + 3.501*(P|A, %10,15) ]*(P|F, %10, 3)+ }* (A|P, %10, 18) + 32.47

= 41.26 milyon € /yıldır.

BGD retrofit inşaatına başlamayı 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, ya da 10 yıl erteleme durumunda yıllık 
eşdeğer maliyetler farklı iskonto oranları için Tablo 36’daki değerleri alacaktır. Tablodan da 
görüldüğü gibi inşaatı geciktirdikçe yıllık eşdeğer maliyetler düşmektedir.
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Tablo 36: BGD Retrofit Yatırımının Başlangıç Yıllarına Göre Yıllık Eşdeğer Maliyeti

İnşaata başlama yılı i = %8 Milyon €/yıl i = %10 Milyon €/yıl

2008 40.88 41.26

2009 40.07 40.31

2010 39.35 39.47

2013 37.64 37.51

2018 35.77 35.46

Mevcut tesisin kazanını DAY linyit kazanı ile yenilemenin yıllık eşdeğer maliyetleri ise aşağıdaki c. 
ilk yatırım maliyetleri ve işletme bakım ve onarım maliyetleri kullanılarak hesaplanmıştır. 

Tablo 37: DAY Linyit Kazanı Yenilemenin Maliyetleri

                                                              DAY

Kazan yenileme ilk yatırım maliyeti* Yıllık işletme Bakım/Onarım Giderleri 

135 Milyon € 0.0032 € / kwh = 22.4 € / kw-yıl = 13.44 Milyon € / yıl

*Babcock/Hitocki/Foster Wheeler/Alstrom firmalarının son 2 yıllık pazar şartlarına göre belirledikleri fiyatlardır.

Burada yapılan bir varsayım ise DAY linyit kazanının ömrü boyunca mevcut türbin, v.b. gibi 
ünitelerin önemsenmeyecek arızalarla hizmet vermeye devam edeceğidir. Buna göre mevcut 
tesisin kazanını aynı kapasitede DAY linyit kazanı ile 2008 başında yenilemenin yıllık eşdeğer 
maliyeti;

= {135 (P|F,%8,3) + 32.47(P|A,%8,3) +13.44(P|A, %8, 30)  (P|F, %8,3)} (A|P,%8,33)

= 27.021 milyon € /yıl

olarak hesaplanmaktadır.

Mevcut tesisin kazanının aynı kapasitede DAY linyit kazanı ile bu yıl sonunda, 1 yıl sonra, 2 yıl 
sonra, 5 yıl sonra veya 10 yıl sonra yenilemek amacıyla inşaata başlayarak devreye sokulmasının 
yıllık eşdeğer maliyeti ise aşağıdaki gibi değişmektedir:
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Tablo 38: DAY Linyit Kazanı Yenilemenin Başlangıç Yıllarına Göre Yıllık Eşdeğer  Maliyeti

İnşaata başlama yılı i = %8 Milyon €/yıl i = %10 Milyon €/yıl

2008 27.021 28.984

2009 27.441 29.321

2010 27.842 29.614

2013 28.838 30.329

2018 30.039 31.167

Seyitömer’de BGD retrofit yatırım seçeneği ile mevcut kazanın DAY kazanı ile değiştirilmesi 
seçeneği karşılaştırıldığında DAY linyit kazanına geçilmesi halinde yıllık eşdeğer maliyetin daha 
düşük olacağı anlaşılmaktadır. Çıkan sonuçlarda yapılan varsayımların etkili olduğuna işaret etmek 
gerekir. Yapılan hesaplamalarda türbin v.b. gibi, aksamın DAY linyit kazanının ömrü boyunca 
önemli bakım onarım ihtiyacı çıkarmayacağı varsayılmıştır. Bir diğer hatırlatılması gereken nokta 
ise DAY linyit kazanının ömrünün 30 yıl alınmış olmasıdır. Bu teknolojinin ticari olarak kullanıldığı 
süre henüz bu teorik ömre ulaşmadığı için ileride gerçekleşecek fiili kullanılabilen ömrün yukarıda 
hesaplanmış değerleri değiştirmesi beklenmelidir. 

Bir diğer çarpıcı sonuç ise DAY linyit kazanına geçilmesi halinde yakıt hariç yıllık eşdeğer 
maliyetin halihazır sistemden daha düşük olacağıdır.  Böylesi bir sonuçta da yapılmış olan bir 
varsayımın rol oynadığına işaret etmek gerekir. DAY linyit kazanına geçildiğinde yakıt hariç yıllık 
işletme bakım onarım maliyetinin 0.0032  € / kwh olacağı verisinden hareket edilmişti. Ne varki 
bu değer mevcut sistemdeki personel maliyeti üzerinden hesaplanmamış olup, ideal dönüşümde 
olması gereken personel sayısı göz önüne alınarak hesaplanmıştır. Burada da daha gerçekçi 
olmak için hesaplamalarda Babcock / Hitachi / Foster Wheeler / Alstom kaynağında yer alan 
verilerden, kazan dönüşümünün, yakıt hariç, işletme ve bakım/onarım maliyetleri yerine, komple 
yeni bir DAY linyit santralinin işletme ve bakım onarım maliyetleri kullanılmıştır. Böylece komple 
yeni bir tesiste kazan ünitesi dışında çalışacak personel sayısının eklenmesiyle elde edilmiş 
personel maliyetine göre yükseltilmiş işletme ve bakım onarım giderleri hesaplamalara baz teşkil 
etmiştir. Ayrıca, mevcut sistemdeki personel sayısı ve maliyetinin ileriye dönük 30 – 40 yıl gibi 
geleceklerde şimdiki seviyesinde kalmayacağı ve hesaplamalarda kullanılan değerlere düşeceği 
umulmaktadır.

Bu seçeneğin değerlendirilmesinden çıkan sonuç, DAY linyit kazanına geçildiğinde yıllık 
eşdeğer maliyetlerin hem halihazırdaki sistemden, hem de BGD retrofit yatırımının öngördüğü yıllık 
eşdeğer maliyetlerden daha düşük olacağı, kazan değişimin 10 yıl ertelenmesi durumunda bile bu 
sonucun değişmeyeceğidir. Hesaplamalarda kullanılan işletme bakım/onarım maliyetlerinin bu 
sonuca yol açtığı tezinin geçerliliğini araştırmak amacıyla DAY linyit kazanına geçildiğinde hangi 
yıllık işletme bakım/onarım maliyetine ulaşıldığında mevcut sistemle yıllık eşdeğer maliyetlerin 
eşitlendiği duyarlılık analizi yapılmıştır.  Buna göre DAY linyit kazanının yıllık işletme bakım/onarım 
maliyeti 20.46 milyon €’dan daha düşükse DAY linyit kazanına geçmek, mevcut sistemi hiçbir 
değişim yapmaksızın olduğu gibi çalıştırmaktan daha avantajlı olmaktadır. 
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Aynı şekilde, SO2 salınımını kontrol altına almanın tercih edilir seçeneğine  (mevcut kazanı DAY 
linyit kazanıyla mı yenilemeli, yoksa BGD retrofit yatırımıyla mı) karar vermek için bir duyarlılık 
analizi yapılmıştır. Buna göre DAY linyit kazanına geçmenin yıllık işletme bakım/onarım maliyeti 
31.29 milyon €’nun altında ise DAY linyit kazanı seçeneğinin yıllık eşdeğer maliyeti yeni bir 
BGD retrofit yatırımından daha düşük olmaktadır. Burada işaret edilmesi gereken husus her iki 
kıyaslamada da DAY linyit kazanı yenileme hesaplamalarında kullanılan işletme bakım/onarım 
maliyetlerinin ancak sırasıyla %52 ve %133 daha yüksek olması durumunda DAY linyit kazanına 
geçmenin daha cazip bir alternatif olmayacağıdır.

Mevcut tesisin kapatılıp yerine aynı kapasitede komple yeni PC+BGD yatırımı   yaparak d. 
tesisi yenilemenin değerlendirilmesi

Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilere göre mevcut tesisin kapatılıp yerine aynı kapasitede 
komple yeni bir PC+BGD santrali yapılmasının ilk yatırım ve yıllık işletme ve bakım/onarım 
maliyetleri Tablo 39’da verilmiştir: 

Tablo 39: PC+BGD Yatırımının Maliyetleri

Kaynak
İlk Yatırım Maliyeti 

(PC+BGD)

Yıllık İşletme ve Bakım Onarım 

Maliyeti (PC+BGD)    

İlk Yatırım Maliyeti 

(BGD)

EÜAŞ 740.177 Milyon € 
27.82+3.25=31.07 /kW-yıl                                   

 18.642 milyon €/yıl
60 milyon €

Esmap 732 Milyon € 
30 €/kW-yıl                                         

18.00 milyon €/yıl
--

Babcock/Hitachi/Foster 

Wheeler/ Alstom pazar 

fiyatları

720 Milyon €
26 €/kW-yıl                                         

15.600 milyon €/yıl
--

Aşağıdaki hesaplamalarda EÜAŞ verileri kullanılmaktadır.

Komple yeni bir PC+BGD santralinin ekonomik ömrü 30 yıl alınmakla birlikte, BGD  ünitesinin 
ömrü 15 yıl olduğundan, 15 yıl sonunda yeni bir BGD ünitesinin yapılacağı hesaba katılmıştır. 
İşletme, bakım/onarım maliyetlerinin ise değişmeyeceği varsayılmıştır. Mevcut tesisi kapatıp 
yerine tümüyle yeni bir PC+BGD yatırımı yapmanın yıllık eşdeğer maliyeti i=%8 için:

= { 740.18(P|F, %8, 5) + 60(P|F, %8, 23) + 32.47(P|A, %8, 5) + 18.642(P|A, %8, 30)     
(P|F, %8, 5) } *(A|P, %8, 35)

= 67.478 milyon € /yıldır

Mevcut tesisin kapatılıp yerine komple yeni PC+BGD yatırımının bu yıl sonunda, 1 yıl sonra, 
2 yıl sonra, 5 yıl sonra ve 10 yıl sonra yapılmasına karar verilmesi durumunda yıllık eşdeğer 
maliyetler Tablo 40’ta hesaplanmıştır. 
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Tablo 40: PC+BGD Yatırımının Başlangıç Yıllarına Göre Yıllık Eşdeğer Maliyeti

İnşaata başlama yılı i = %8 Milyon €/yıl i = %10 Milyon €/yıl

2008 67.478 72.433

2009 64.682 68.647

2010 62.161 65.267

2013 55.784 56.966

2018 48.091 47.539

4. alternatifin değerlendirme sonuçları komple yeni bir PC+BGD tesisi yapmanın yıllık eşdeğer 
maliyetlerinin halihazırdaki değerleri iki katına çıkaracağına işaret etmektedir. Tesisin komple 
yenilenmesinin 10 yıl ertelenmesi halinde bu maliyetin %30 civarında düşeceği öngörülmektedir. 
Yukarıdaki hesaplamalarda mevcut tesisin halihazırdaki yıllık işletme ve bakım/onarım 
maliyetlerinin çok büyük sapmalar göstermeyeceği varsayılmaktadır. 

e) Mevcut tesisin kapatılıp yerine aynı kapasitede komple yeni DAY linyit santrali yapılması 
seçeneğinin değerlendirilmesi

Farklı kaynaklara göre mevcut tesis yerine komple yeni akışkan yataklı linyit santrali 
yapılmasının ilk yatırım maliyeti ve yakıt hariç yıllık işletme, bakım onarım maliyetleri Tablo 41’de 
yer almaktadır.   

Tablo 41: Komple Yeni DAY Linyit Santrali Yatırımının Maliyetleri

Kaynak* İlk Yatırım Maliyeti Yıllık İşletme ve Bakım Onarım Maliyeti

EÜAŞ 751.86 Milyon € 31.86 €/kW-yıl   19.116 milyon €/yıl

Esmap 660 Milyon € 33 €/kW-yıl        19.800 milyon €/yıl

Babcock/Hitachi/Foster 

Wheeler/ Alstom pazar 

fiyatları

720 Milyon € 22.4 €/kW-yıl    13.440 milyon €/yıl

* Hesaplamalarda kullanılan kaynak

Akışkan yataklı linyit santralleri dünyada ve özellikle ülkemizde yeni teknolojilerdir. EÜAŞ’ın 
akışkan yataklı yegane linyit santrali Çan Santrali’dir. Çan’ın da kesin kabulu hala yapılmamıştır. 
Dolayısıyla EÜAŞ’ın elinde tasarım değerlerine uygun olarak faaliyet gösteren bir akışkan yataklı 
linyit santralini yakıt hariç yıllık işletme ve bakım maliyeti istatistiği oluşmamıştır. Bu nedenle 
aşağıdaki seçenek değerlendirmelerinde EÜAŞ verileri yerine piyasada bu konuda faaliyet 
gösteren  Babcock/Hitachi/Foster Wheeler ve Alstom pazar fiyatları ile hesaplanmış değerler 
kullanılmıştır. Aynı gerekçeyle 2000 yılı teknolojisi ve ($) fiyatlarına  göre verilmiş Esmap raporu 
değerlerinin kullanılmaması tercih edilmiştir. 
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Seyitömer’deki mevcut tesisin komple yeni bir akışkan yataklı linyit santrali ile değiştirilmesinin 
%8 iskonto oranı ile hesaplanan yıllık eşdeğer maliyeti:

= { 720 (P|F,%8,5) + 32.47(P|F,%8,5) + 13.44(P|A, %8, 30)(P|F, %8, 5) } (A|P,%8,35)

= 62.004 milyon € /yıl’dır.

Mevcut tesisin kapatılıp yerine komple yeni akışkan yataklı linyit santrali yapılmasına 2008, 
2009, 2010, 2013 ya da 2018 yılında başlanması durumunda yıllık eşdeğer maliyetler Tablo 
42’deki gibi değişecektir. 

Tablo 42: Komple Yeni DAY Yatırımının Başlangıç Yıllarına Göre Yıllık Eşdeğer Maliyeti

İnşaatın başlama yılı
i = %8

Milyon €/yıl

i = %10

Milyon €/yıl

2008 62.004 67.281

2009 59.642 63.982

2010 57.516 61.038

2013 52.141 53.810

2018 45.649 45.596

Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi mevcut santralin komple yeni bir akışkan yataklı aynı 
kapasitedeki santralle yenilenmesinin yıllık eşdeğer maliyeti, yenilenmenin ertelenmesi ile birlikte 
düşmektedir. Ayrıca seçenek 4 ile 5 karşılaştırıldığında, mevcut santralin komple yenilenmesi 
durumunda, yeni bir PC+BGD tesisi yerine yeni bir akışkan yataklı linyit santrale yatırım 
yapılmasının yıllık eşdeğer maliyetleri düşürmesi açısından daha yararlı olduğu görülmektedir. 

Tüm seçeneklerin değerlendirilmesinde, ilk yatırım maliyetlerinin inşaatın sonunda, kesin kabul 
yapıldıktan sonra fiilen ödeneceği varsayılmıştır. İnşaat süresi boyunca belli miktarda ödeme 
yapılması durumunda yapılacak hesapların da ona göre uyarlanması gerekecektir.

Son seçeneğin değerlendirilmesinde yeni akışkan yataklı linyit santrali ilk yatırım maliyeti 
mevcut durumunda olduğu gibi 150 MW x 4 ünite olarak hesaplanmıştır. Yeni DAY linyit santrali 
150 MW x 4 ünite yerine, 300 MW x 2 ünite olarak yaptırılırsa ilk yatırım maliyeti 705 Milyon €‘ya 
düşmektedir.  Dolayısıyla, 2008 yılının başında 300 MW x 2 ünitenin inşasına başlanırsa i=%8 
iskonto oranıyla yıllık eşdeğer maliyet 61.128 Milyon €‘ya düşecektir.

Burada işaret edilmesi gereken husus inşaatın başlamasının ertelenmesi ile düşen yıllık 
eşdeğer maliyetlerin, zaman içinde gelişen teknolojiye paralel olarak düşeceği umulan ilk yatırım 
maliyetleri nedeniyle daha da azalacağıdır.

Mevcut kazanın değiştirilmesi ya da santralin komple yenilenmesi seçeneklerinin 
değerlendirilmesinde mevcut kazan, türbin, v.b. gibi aksamın hurda değerleri sıfır olarak 
hesaplanmıştır. Hurda değerlerinin pozitif olduğu düşünüldüğünde ve gerçekçi hurda değerler 



Termik Santrallerde AB Büyük Yakma Direktifi’ne Uyum 93

hesaba katıldığında son 3 seçeneğin yıllık eşdeğer maliyetlerinin, hurda değerlerin büyüdüğü 
ölçüde düşeceği unutulmamalıdır.

Mevcut sisteme olduğu gibi devam etmek, hiçbir şey yapmamak dışındaki tüm seçeneklerin 
değerlendirilmesinde yeni sistemler devreye alınıncaya kadar mevcut santralin aynı emre amade 
katsayısı ile enerji üretmeye devam edeceği varsayılmıştır. Yeni kazan ya da BGD ünitesi montajı 
sırasında enerji üretiminin durması halinde, tesisin durduğu süredeki enerji üretim kaybından 
doğacak maliyetler, duruş süresi dikkate alınarak, maliyetlere eklenmelidir.

Tüm seçeneklerin değerlendirilmesinde yatırımlar için elde yeterli kaynak olduğu 
varsayılmıştır. Tabiidir ki  yıllara göre kaynak mevcudiyeti ve miktarı yukarıdaki sonuçlarla 
beraber değerlendirilmelidir. Yıllık eşdeğer maliyetlerin en düşük olduğu zamanla kaynakların 
yeterli ya da nispeten düşük maliyetle ulaşılabilir olduğu ya da olacağı durumlar arasında denge 
gözetmelidir.

Unutulmamalıdır ki AB Müktesebatına uyum için etki analizi yapmanın amaçlarından biri de 
uyumun getireceği maliyetler ile zamanlaması ve kaynak gereksinimi ile kaynağın nereden, nasıl 
karşılanacağı sorularına da cevap aramaktır.
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Bu projenin amacı, AB’ye entegrasyon sürecinde ‘daha iyi düzenleme’ yapmanın gereği 
olan etki analizinin ne olduğu, metodolojisi, nasıl uygulanacağı, kullanılacak tekniklerin neler 
olduğu konusunda farkındalık yaratmaktır. Farkındalığın yaratılması ve ilgili paydaşlarda etki 
analizi konusunda kapasite geliştirilmesi için örnek bir AB direktifi üzerinden pilot uygulama 
yapılması planlanmıştır. Bu sebeple, AB’nin 1986’da yürülüğe giren, 2001 yılında değiştirilerek 
halen geçerliliğini koruyan Büyük Yakma Tesisleri Direktifi’nin (LCPD) Türkiye Mevzuatına 
uyumlaştırılması konusu pilot bir etki analizi uygulamasıyla incelenmiştir. 

İlgili tüm paydaş kurum ve kuruluşların süreci benimsemesi, sahiplenmesi ve katkıda 
bulunması için etkin bir danışma süreci yürütülmüştür. Kurumların üst düzey yöneticilerinden 
oluşan danışma kurulu ile pilot etki analizi çalışmalarına fiilen katılacak teknokratlardan oluşan 
çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubu, projenin başlangıcında etki analizi konusunda 
ulusararası uzmanlar tarafından eğitilmiş, daha sonra da LCPD’nin uyumlaştırılması özelinde 
çalışmalar başlatılmıştır. Çalışma grubunun üyeleri, problemin tanımı, veri toplanması ve 
değerlendirilmesi aşamalarında aktif görev almıştır. Ayrıca, etki analizi metodolojisi, seçeneklerin 
fayda ve maliyetleri, paydaşlara olan etkileri, seçenekleri karşılaştırma yöntemleri, varsayımların 
sonuçlara olası etkileri, ne tür duyarlılık analizi yapmaları gerektiği, bu çalışmayı diğer santralleri 
de kapsayacak şekilde nasıl geliştirecekleri konusunda bilinçlenmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında 
projenin en değerli çıktısı ilgili kurum ve kuruluşlarda etki analizi yapma kapasitesinin çekirdeğinin 
oluşturulmuş olmasıdır. Söz konusu çalışmanın sonuçlarının önümüzdeki aylarda çalışma 
grubunun öncülüğünde değerlendirileceği, ilgili kuruluşlarca geliştirilerek ve özelleştirme 
programı da gözetilerek LCPD’ye uyum stratejisi operasyonel programlarının hazırlanacağına 
inancımız sonsuzdur. 

LCPD, kullanılan yakıt türüne bakılmaksızın termal girdisi 50 MW’a eşit ya da büyük olan 
yakma tesislerinden kaynaklanan SO2, NOx ve toz emisyonlarına sınır getirerek azaltmayı 
amaçlamaktadır. Böylece insan sağlığına, çevreye ve ekosisteme verilebilecek zararlar da 
kontrol edilebilecektir. İlk bakışta çevreye olan zararları azaltmayı hedefleyen bu mevzuatın, 
çevre ile ilgili bir düzenleme gibi algılanmasının yetersiz olduğu LCPD uyarlamasının Türkiye için 
ne anlama geldiğinin paydaşlarla tartışılması ile açıklığa kavuşturulmuştur. Danışma sürecinde 
LCPD’nin uyumlaştırılması tüm boyutlarıyla tartışılmış ve sorun Türkiye’nin mali kısıtları ve 
özelleştirme politikası çerçevesinde, arz güvenliğini sağlayarak ve dışa bağımlılığı azaltarak 
termik santrallerinden havaya yayılan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen emisyonların AB 
mevzuatına uygun bir şekilde azaltılması olarak tanımlanmıştır.

13. Sonuçlar ve Değerlendirmeler 
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Bu soruna yaklaşım için 4 örnek termik santral seçilmiştir. Bu santrallerden Yatağan, Çan ve 
Seyitömer ziyaret edilmiş, mevcut durum, olanlarda emisyon giderici teknik ve teknolojiler yerinde 
incelenmiş, fiili durum ile LCPD’ye uyumun gerekleri açısından değerlendirilmiştir.  Santrallerin 
ürettiği enerjiyi azaltmaksızın emisyon sınır değerlerine indirecek emisyon giderici, temiz teknik 
ve teknolojilerin neler olduğu araştırılmış, bu teknik ve teknolojilerin gerektirdiği yatırım , işletme 
ve bakım/onarım maliyetleri belirlenmiştir.

Yatağan Termik Santrali’nde yapılan incelemelerde Baca Gazı Desülfürizasyon (BGD) 
ünitesinin faaliyete geçmesinden sonra LCPD’ye uyum konusunda ciddi bir sorun olmadığı 
gözlenmiştir. 2008 yılı rehabilitasyon programına alınan elektrofiltre (ESP) rehabilitasyonu ile 
tesis LCPD’ye tam uyumlu hale gelecektir.

1954 yılında kurulan 1955 yılında faaliyete geçen ve halen faaliyette olan Soma A Termik 
Santrali proje kapsamında incelenen bir diğer santraldir. Ancak, hem tesisin kullanım ömrünü 
tamamlamış olması, hem de kurulu gücünün oldukça düşük olmasından dolayı tesise ilave 
yatırım yapılması öngörülmemiştir. Tesisin LCPD’ye uyum sürecinde faaliyetine son verilmesi en 
uygun alternatif olarak tespit edilmiştir.

Türkiye’nin konvansiyonel teknolojilere göre doğa dostu bir teknoloji olan dolaşımlı akışkan 
yatak (DAY) teknolojisiyle kurulan Çan Termik Santrali’nde yapılan incelemelerde NOX ve 
PM emisyonlarının hem mevcut mevzuat ile hem de LCPD ile uyumlu olduğu, ancak SO2 
emisyonlarında hedeflenen noktaya ulaşılamadığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde SO2 
emisyonlarında yaşanan sorunun kömür kalitesinden ve teknik problemlerden kaynaklandığı 
anlaşılmaktadır. İlave yatırım gerektirmeyen bu sorunların kısa vadede çözümüyle ilgili çalışmalar 
devam etmektedir.

Proje kapsamında ele alınan son santral ise Seyitömer Termik Santrali’dir. Santralin son 2 
yılda tamamladığı elektrofiltre rehabilitasyonuyla toz emisyonları ile ilgili sorunu çözülmüştür. 
Ancak SO2 emisyonları ile ilgili sorunların çözülmesi için ciddi yatırım ihtiyacı vardır. Seyitömer 
Termik Santrali’nde LCPD’ye uyum yatırımları çerçevesinde 5 ayrı seçenek tanımlanıp, her bir 
seçeneğin yıllık eşdeğer maliyetleri, karşılaştırma yapılması amacıyla hesaplanmıştır. İlgili bölümde 
detaylarıyla anlatıldığı gibi tanımlanan bu 5 seçenek, kullanılan teknolojinin alt bileşenlerine göre 
daha da çeşitlendirilebilecektir.

Bu çalışmada amaç, Türkiye’deki tüm termik santrallerde, teknik olarak olabilecek her türlü 
emisyon giderici tekniklere göre tanımlanmış seçenekleri değerlendirerek LCPD’ye uyum için bir 
strateji geliştirmek değildir.  Dolayısı ile bu bölümde yer alan değerlendirme ve politika önerilerinin, 
sınırlı bir örnek çalışmanın sonunda geliştirildiği, belli varsayımlara dayandığı unutulmamalıdır.

Seyitömer Termik Santrali üzerinde yapılan maliyet etkinliği analizinin sonuçları oldukça 
ilgi çekicidir. Santralin mevcut faaliyet giderleri ve bakım-onarım masraflarının uluslararası 
standartlara göre oldukça yüksek olması maliyet etkinliği analizinin sonuçlarını etkilemektedir:

Çok önemli bakım/onarım ihtiyacı olmayacağı varsayımıyla, mevcut santrali hiçbir 1. 
emisyon giderici yatırım yapmaksızın çalışabildiği sürece çalıştırmanın yıllık eşdeğer maliyeti, 
hemen 2008 başında bir BGD retrofit yatırım yapmanın yıllık eşdeğer maliyetinden yaklaşık %21 
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daha düşüktür. Retrofit yatırımına başlamayı erteledikçe yıllık eşdeğer maliyet düşmekte retrofit 
yatırımın 10 yıl ertelenmesi halinde bile santrali hiçbir yatırım yapmaksızın çalıştırmanın maliyeti 
daha düşük olmaktadır.

Mevcut santralde BGD retrofit yatırımı yapmak yerine kazanı temiz teknolojili DAY 2. 
linyit kazanıyla yenilemek çok daha avantajlı görünmektedir. Mevcut kazan DAY linyit kazan 
ile yenilendiğinde hem SO2 salınımı LCPD’nin öngördüğü düzeylere indirilmekte, hem de 
aynı kazanım BGD retrofit yatırımına göre %34 daha düşük yıllık eşdeğer maliyetle elde 
edilmektedir.

Mevcut kazanı DAY linyit kazan ile yenilemek hiçbir şey yapmaksızın olduğu gibi 3. 
çalıştırmaktan da daha avantajlıdır. Hemen 2008 başında değişim için teşebbüse geçilmesi 
halinde yıllık eşdeğer maliyet %17 (i=%8 için) düşecek, ama ondan da önemlisi dönüşüm 
tamamlanır tamamlanmaz  SO2 salınımı sınır değerlere inecektir. 

Mevcut santralin kazanını DAY linyit kazanı ile değiştirmeyi ertelemek hem insan sağlığına 4. 
olan olumsuzlukların devamına yol açacak, hem de yıllık eşdeğer maliyetlerin artmasına neden 
olacaktır.

Ama sonuç olarak, DAY linyit kazanına dönüşüm 10 yıl ertelense bile, yıllık eşdeğer 5. 
maliyeti, santrali hiçbir şey yapmaksızın olduğu gibi çalıştırmaktan daha düşüktür. DAY linyit 
kazanı yenileme kararı ertelendikçe yıllık eşdeğer maliyet artmakta, BGD retrofit yatırımı yapma 
kararı ertelendikçe ise yıllık eşdeğer maliyet düşmektedir. Buna rağmen, 10.yıl sonunda bile 
DAY linyit kazan dönüşümü daha avantajlı görünmektedir. 

Mevcut tesisi kapatıp, yerine aynı kapasitede komple yeni bir PC+BGD yatırımı yapmak 6. 
yıllık eşdeğer maliyetleri yaklaşık 2 katına çıkaracaktır. Hemen 2008 başında böyle bir karar 
alınması yerine, komple yeni bir PC+BGD yatırımı yapmanın 10 yıl ertelenmesi yatırımın yıllık 
eşdeğer maliyetini yaklaşık %30 düşürecektir. Bu alternatifin seçilmesi durumunda hem santralin 
ömrü 30 yıl uzayacak, hem de emisyonlar istenen düzeye inecektir6. 

Mevcut tesisin kapatılıp, yerine aynı kapasitede komple yeni bir DAY linyit santrali 7. 
kurulmasının yıllık eşdeğer maliyeti, mevcut santrali olduğu gibi çalıştırmaya devam etmekten 
yaklaşık %90 daha yüksektir. Bu kararın ertelenmesi ile yıllık eşdeğer maliyet düşmektedir. 
Değişimin 10 yıl ertelenmesi halinde yıllık eşdeğer maliyet, hemen 2008 başında değişime 
başlamaya göre yaklaşık %26 düşmektedir. 

2008’de komple yeni bir PC+BGD santrali yerine, komple yeni bir DAY santrali yapmaya 8. 
başlamanın yıllık eşdeğer maliyeti yaklaşık %9 daha düşüktür. Her iki seçeneğin de santralin 
ömrünü en az 30 yıl uzattığı ve LCPD sınır değerleri ile uyumlu alternatifler olduğu düşünülürse 
DAY teknolojisinin daha avantajlı olduğu görülmektedir. DAY teknolojisinin daha yeni bir teknoloji 
olduğu, öğrenme eğrisi doğrultusunda ileriki yıllarda ilk yatırım, işletme ve bakım/onarım 
giderlerinin daha da düşeceği düşünüldüğünde daha da avantajlı olabileceği düşünülmektedir. 

Seyitömer Termik Santrali özelinde yapılan incelemelerden de görüleceği üzere yatırım 
alternatifleri arasından en etkin olanının seçilmesi kadar, yatırımın ne zaman yapılacağı da son 

6  Tesisin yeni kullanılabilir ömrü boyunca, santrali besleyebilecek kömür rezervlerinin mevcut olduğu varsayılmıştır. Detaylı çalışmalarda bu 
konu münferiden ele alınmalıdır.
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derece önemlidir. Bugüne kadar mevcut santrallerden emisyon düzeylerinin düşürülmesi için 
BGD retrofit yatırımının yapılması alternatifi ön plana çıkmıştır. Ancak yukarıda da ayrıntılarıyla 
bahsedildiği üzere, bu analizde yıpranmış konvansiyonel kazanın DAY teknolojisine sahip 
yeni bir kazanla değiştirilmesinin daha az maliyetli olacağı sonucu çıkmaktadır. Bu sonucun 
oluşmasında 3 etken sebep olmaktadır. 

Birincisi, DAY teknolojili yeni bir kazanın kullanım ömrü 30 yıl olarak öngörülmektedir. Ancak, 
BGD retfrofit yatırımının ömrü yaklaşık 15 yıldır. Bir başka deyişle DAY kazanına yapılacak ilk 
yatırımdan daha uzun süre faydalanılabilecektir. İkinci olarak, tesislerde hali hazıda kullanılan 
konvansiyonel kazanlar 20-30 yıldır kullanılmaktadır. Bu da kazan ve ilgili ünitelerin yıllık bakım ve 
onarım giderlerini artırmaktadır. BGD retrofit yatırımı ile bu giderlerin devamı, hatta artarak süreceği 
öngörülürken, DAY kazan yenilemesi ile bu bakım-onarım giderleri minimize edilebilecektir. 
Üçüncü olarak ele alınması gereken konu ise yüksek işletme maliyetleridir. Uluslararası 
standartlar ile karşılaştırıldığında mevcut tesislerin oldukça yüksek faaliyet giderlerinin olduğu 
gözlenmektedir. BGD retrofit yatırımı ile bu maliyetler artacakken, kazan yenileme ile hem emre 
amade oranlarının yükseltilmesi, hem de tesisin işçilik maliyetleri anlamında daha uluslararası 
standartlara ve verimliliğe ulaşacağı öngörülmüştür. Bu etkenlerden dolayı DAY kazan yenileme 
alternatifi yıllık eşdeğer maliyeti en düşük maliyet olarak gözlenirken, tesislerin bir süre kullanılıp 
yepyeni tesislerle yenilenmesi alternatiflerinin de yıllık eşdeğer maliyetlerinin umulduğu kadar 
yüksek olmadığı gözlenmiştir. Hatta bu alternatfilerde mevcut kapasitenin çok üstünde yeni 
kapasite oluşturularak arz güvenliği sorunun çözümü yönünde de adımlar atılabilecektir.

Unutulmaması gereken nokta, bu çalışma LCPD’nin uyumlaştırılması ile ilgili pilot bir çalışmadır. 
LCPD’ye uyum stratejisi ve yol haritası bu çalışmada yer almamıştır. Tüm tesisleri içeren ayrıntılı 
analizler, bu çalışmanın varsayımlarını da yeniden gözden geçirecek şekilde tekrarlanmalıdır. 
Bu çalışma hangi santrallerde, hangi yıllarda, hangi yatırımların, hangi kaynaklardan finanse 
edileceğini de içerecek şekilde hazırlanmalıdır. 

Bu kapsamda yürütülecek kapsamlı bir düzenleyici etki analiziyle ulusal LCPD’ye uyum planı 
hazırlanabilecektir. Ancak, bu plan hazırlanırken enerji üretim, özelleştirme ve yatırım planlarıyla 
koordineli bir şekilde yürütülmesine özen gösterilmelidir. 

Kurumlar arası koordinasyonun ve politika tutarlılığının sağlandığı durumda hem LCPD’nin 
gereklerinin yerine getirilebileceği, hem vatandaşlarımıza sürdürülebilir bir çevre sağlanabileceği, 
hem elektrikte arz güvenliğinin sağlanacağı, hem de yerli enerji kaynaklarının etkin bir şekilde 
kullanılabileceği görülecektir. Kurumlar arası koordinasyonun sağlanmadığı ve DEA gibi süreçlerle 
politika yapma süreçleri desteklenmediği durumda ise hem kamu kaynaklarının verimsiz 
alanlara aktarılabileceği, hem de çelişen politikaların hazırlanacak mevzuatı uygulanamaz hale 
getirebileceği, bunun da çevre gibi önemli bir fasılda AB’ye uyum sürecini yavaşlatabileceği 
unutulmamalıdır.



Pilot Etki Analizi Çalışması 98

Şekil 1 – Tipik bir siklon dizaynı 

Şekil 2 – Elektrostatik fi ltre dizaynı 

EK1 : ŞEKİLLER
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Şekil 3 - Torba fi ltre üniteleri 

Şekil 4 – Venturi sistemi akış şeması 
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Şekil 5 – Kireç/kireçtaşı kullanan BGD prosesinin akım şeması 

Şekil 6 - Püskürtmeli kuru çöktürücü sistemi akım şeması 
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Şekil 7 - Kazana sorbent enjeksiyonu  

Şekil 8 - Kanala sorbent enjeksiyonu 
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Şekil 9 – Bir seçici katalitik indirgeme prosesindeki OFA sistemi 

Şekil 10 – Baca gazı sirkülasyonu 
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Şekil 11- Yakıt kademeleme prosesindeki üç ayrı yakma bölgesi 

Şekil 12 – Düşük NO
x
 oluşturan yakıcı sistemi (İleri Hava Kademeli) 
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Şekil 13 - Seçici katalitik indirgeme prosesi 

Şekil 14 - Seçici katalitik olmayan indirgeme prosesi



Termik Santrallerde AB Büyük Yakma Direktifi’ne Uyum 105

Şekil 15 – Aktif karbon prosesi 

Şekil 16 – DeSONOx  prosesi 
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Şekil 17 - Elektronla ışıma prosesi akım şeması 

Şekil 18.  Dolaşımlı akışkan yataklı kazan sisteminin şematik diyagramı
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Şekil 19. Foster Wheeler’ın DAY kazan (boyler) sistemleri uygulamaları yıllara ve kapasitelerine 
göre değişimi 

Şekil 20. Basınçlı akışkan yataklı yakıcının şematik diyagramı 
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Şekil 21. Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim sisteminin şematik diyagramı 

Şekil 22.  Subkritik ve  süperkritik çevrimlerin şematik diyagramı 

 

 Subkritik Ko ullarda Çal ma Süperkritik Ko ullarda Çal ma 

Çevrim 

  

Kazan 

Buhar K zd r c  

Türbin

Jeneratör

�

Su besleme pompas

�

�

Yak tSu 

Dram 

Su besleme pompas  
�

Yak t 

�

Jeneratör 
�

K zd r c

Türbin

Kazan 
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Şekil 23. Seyitömer Termik Santrali
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