T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü’ne
Eskişehir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne
Bu itiraz dilekçesi, Eskişehir ili Alpu Ovası’nda kurulması planlanan kömür yakıtlı termik santral
projesi (Proje) kapsamında başlatılan çeşitli izin süreçlerine karşı itirazlarımızın yukarıda isimleri yer alan
idari kurumlara sunulmak üzere hazırlanmıştır.
Alpu Ovası Bakanlar Kurulunun 12.12.2016 tarih ve 2016/9620 sayılı kararı ile Büyük Ova olarak
belirlenmiş olup 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamına alınmıştır.
Fakat Yüksek Planlama Kurulunun 12.06.2017 tarihli ve 2017/T-3 sayılı kararı ile Ovada bulunan
1125 ha’lık Enerji Üretim ve depolama alanı ile Maden İşleme ve Sahası Kömürlü Termik Santral Yapımı
ve İşletilmesi amacıyla özelleştirme ihalesi kararı çıkarılmıştır.
Yüksek Planlama Kurulu’nun kararı üzerine, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Elektrik
Üretim A.Ş.’ye ait taşınmazların (kömür rezerv alanı ile bu rezerve dayalı santralin ve diğer varlıkların
yapılacağı alanların) özelleştirme ihale ilanı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı web sitesinde yayınlanmıştır.
Bununla birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından proje hakkında ÇED süreci
başlatıldığına ilişkin kamuoyunda bazı haberler yer almış olup bu ÇED süreci, şeffaf ve katılımcı olmayan
yöntemler ile sürdürülmektedir.
Bu dilekçe ile yukarıda yer alan, idari kurumlara, proje hakkında başlatılan belirli süreçlere dair
itirazlarımızın sunulmasıdır.
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Söz konusu alan;
Eskişehir’in en verimli sulu tarım, hayvancılık yapılan arazilerini barındırmaktadır.
Bu tesis ile oluşacak uçucu küllerin asit yağmurlarına dönüşmesi sonucu insan, hayvan ve bitki
yaşamı tümüyle olumsuz etkilenecektir.
Ovada bulunan gölet, sulama tesisleri, bakım yolları, yeraltı sulama suyu ve tesisleri gibi tüm su
kaynaklarının bozulmasına sebep olacaktır.
Bu bölgede bulunan Tarımsal Sit alanları büyük zarar görecektir.
Santralde kullanacakları soğutma suyu, atık su nedeniyle su kaynakları ve suya bağlı tüm yaşam
olumsuz etkilenecektir.
Eskişehir’de kurulması planlanan kömürlü termik santralinin yaratacağı hava, toprak, su ve gıda
kirliliği nedeniyle bölgede önemli halk sağlığı sorunları meydana gelecektir.
Mevcut durumda, Eskişehir’de hava kirliliği yoğun olup, Hava Kalitesi Değerlendirme ve
Yönetimi Yönetmeliği ve Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında
düzenlenen hava kirleticilere ilişkin yıl içinde limit aşımları gerçekleşmektedir. Dolayısı ile,
bölgede kurulacak bir termik santral, mevcut hava kirliliğinin iyileştirilmesi çalışmalarına
karşı olumsuz etki oluşturacak ve hava kirliliğini daha ciddi bir seviyeye taşıyacaktır.
Kültür Turizm Bakanlığı tarafından “Somut Olmayan Kültürel Miras”, Ulusal Envanteri Onur
Listesinde yer alan önemli bir geçim ve gelir kaynağı alan lületaşı ocakları kül deposu altında
kalacaktır.
Santral, Eskişehir ve çevre köylerdeki doğal güzelliğin bozulması, turizm faaliyetlerindeki
canlılığın azalması, konutların ve arazilerin değerinin düşmesi, işsizlik ve göçlerin artması,
dolayısıyla ekonomik yapıda bozulmalara sebep olacaktır.

Yukarıda saydığımız tüm bu nedenlerle geçimini tarım, hayvancılık ve lületaşı işletmeciliğinden kazanan
ve alanın çok yakınında yaşayan Eskişehirli vatandaşların anayasal hakkı olan sağlıklı yaşam ve ekonomik
faaliyette bulunma haklarına engel olacağı nedeniyle Kömürlü Termik Santral kurulması ile ilgili;
•
•
•

Kamu yararı kararının kaldırılması,
ÇED sürecinin durdurulması ve devam ettirilmesi halinde ÇED Olumsuz Kararı verilmesini,
Özelleştirme ve ihale sürecinin durdurulması hususunda gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.
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