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D
ünya madencilik tari-
hinde örneğine kolay
rastlayamayacağYmYz
boyutta bir olaya Şubat
ayYnYn ilk günlerinde

ülkemizde şahit olduk. Afşin-El-
bistan Linyit HavzasY’nda, yaklaşYk
üç yYldYr kamu adYna özel bir firma
tarafYndan işletilmekte olan Çöllolar
AçYk Kömür OcağY’nda, ilki 6 Şubat
ve diğeri 10 Şubat 2011 tarihlerin-
de arka arkaya devasa boyutlarda iki
heyelan meydana geldi.

Heyelanlar, yaklaşYk 2.7 kilo-
metrekarelik bir alanY yerle bir etti.
Kayan heyelan malzemesi 50 milyon
metreküpten fazlaydY. Ocak kulla-
nYlamaz hale geldi.

Ne yazYk ki heyelan can kaybY-
na da neden oldu: İki işçi heyelan-
dan ölü olarak çYkarYldY, ikisi mü-
hendis 9 kişi ise halen heyelan mal-
zemesi altYnda çYkarYlmayY bekle-
mekte.

Ülkemizi sarsan bu kaza-
nYn arka planY, ülkemiz
enerji sektöründe bir
umutken hYzla bir ha-
yal kYrYklYğYna dön-
üştürülen Afşin-
Elbistan Linyit
HavzasY’nYn kYsa
ve hazin tarihi
içerisinde tüm
çYplaklYğYyla
önümüzde dur-
maktadYr.

Bir umut
Afşin-Elbistan Linyit Havza-

sY’nYn hikâyesi 1966 yYlYnda başlar.
O yYl, BatY Alman Devleti teknik yar-
dYmY çerçevesinde Maden Tetkik
ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
ile bir Alman firmasYnYn işbirliğin-
de kömür arama çalYşmalarY başla-
tYlmYş ve hemen bir yYl sonra hav-
zadaki linyitin varlYğY tespit edil-
miştir. Bulunan kömürler, düşük
kalitelidir. Ancak elektrik üretim
santrallarYnda kullanYlabilecek nite-
liktedir. DolayYsYyla, kömür varlY-
ğYnYn tespit edilmesinden hemen
dört yYl sonra 1971 yYlYnda, havza kö-
mürlerinin elektrik üretimi amaçlY
değerlendirilmesine yönelik proje ça-
lYşmalarYna başlanmYştYr.

YatYrYm çalYşmalarY 1973 yYlYn-
da ve ilk ünitenin inşasY 1975 yYlYn-
da başlar. İlk ünite 1984 yYlYnda, dör-
düncü ve son ünite ise 1988 yYlYnda
tamamlanYr. Ancak santral, havzada
bulunan linyit kömürünün özellik-

lerine uygun tasarYmlanmamYştYr.
Bu nedenle hiçbir zaman tam kap-
asitede çalYştYrYlamayacaktYr. Çevreye
olan etkilerini azaltmak bakYmYndan
yeterli donanYma sahip değildir. 

Afşin-Elbistan A SantralY, yak-
laşYk 10 yYl çalYştYktan sonra 1994 yY-
lYnda tuhaf bir özelleştirme uygula-
masYyla da karşY karşYya kalmYştYr.
Ancak özelleştirilemediği gibi, o
dönemki enerji yönetimi tarafYndan
içinden çYkYlmaz hukuki sorunlara
yol açYlmYş, ciddi kamu zararlarY ya-
ratYlmYştYr.

SantralY besleyecek olan KYşla-
köy Kömür OcağY’nda ise durum

farklYdYr: Ülkemiz madencilik en-
düstrisinde daha önce kullanYl-
mayan ve halen ülkemizde baş-
ka örnekleri bulunmayan son
derece modern yöntem ve
teknolojiler, 1984 yYlYndan
itibaren kullanYlmaya başla-
nYr. Söz konusu yöntem ve
teknolojileri başarYyla kulla-

nan kendi mühendis ve işçilerimiz –
tüm olumsuzluklara karşYn ve termik
santral kömür aldYğY sürece- ciddi
üretim kesintilerine ya da önemli sa-
yYlabilecek iş kazalarYna yol açma-
dan madencilik faaliyetlerini sür-
dürebilmişlerdir.

Afşin-Elbistan Linyit HavzasY,
ülkemizin sahip olduğu linyit re-
zervlerinin yaklaşYk yarYsYna sahip-

tir. Havzada bulunan kömür rezer-
vi ile mevcut elektrik kurulu gücü-
müzün yaklaşYk yüzde 20’si bü-
yüklüğünde bir kurulu gücü 30 yYl
boyunca besleyebilmek mümkündür.

Gerçekte, havzanYn doğru plan-
lama ile değerlendirilmesiyle, ülke-
miz enerji güvenliğinin sağlanmasYna
yönelik ciddi bir katkY yapYlmYş ola-
caktYr. Yörede önemli bir istihdam
yaratYlacak, bu durum bölgedeki
göçü sYnYrlayacaktYr. AyrYca proje ile
yörede diğer bölgesel sanayilerin ge-
lişmesi suretiyle dolaylY istihdam da
yaratYlmYş olacak, bölge için önem-
li bir gelir kaynağY oluşturulacaktYr.
Havzada doğru işletme yöntem ve
teknolojileri ile üretilecek elektriğin
maliyetleri hidrolik santrallar ile
yarYşabilecek düzeydedir. Bu ba-
kYmdan, elektrik üretiminde önem-
li bir maliyet avantajYndan da ya-
rarlanma söz konusudur.

Tüm bu nedenlerle Afşin-El-
bistan Linyit HavzasY, uzun bir dö-
nem Türkiye enerji sektöründe bir
umut olarak görülmüştür. Ancak
havza yapay olarak yaratYlmYş sek-
törlere bölünmüş, kaynak kaybY ve
iş güvenliği sorunlarYna yol açmasY
kaçYnYlmaz olan çalYşma biçimleri
uygulanmaya çalYşYlmYştYr. Planlama
hatalarY, başlangYçta beslenen umut-
larY hayal kYrYklYklarYna dönüştür-
müştür.

Bir planlama ucubesi
Henüz hammadde tedarik edi-

lebilecek bir kömür ocağY hazYrlan-
madan ülkenin en büyük termik

Afşin-Elbistan Linyit Havzası, Türkiye enerji
sektöründe bir umut olarak görüldü. Havzadakı
planlama hataları hayal kırıklığını beraberinde
getirdi. Kömür ocağı açılmadan santral inşa
edilen dünyadaki ilk tesis oldu. Yeterli önlem
alınmayan santral bacası ve kömür külleri
çevreyi kirletti. Bölgesel kalkınma örneği olacağı
düşünülen havza yanlış uygulamalar nedeniyle
felaketlerle anılan bir bölge konumuna geldi.

Dr. Nejat TAMZOK
Maden Yüksek Mühendisi

Umuttan
hayal kırıklığına

KAZANIN ARDINDAN AFŞİN-ELBİSTAN HAVZASININ KISA VE HAZİN TARİHİ
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A
fşin-Elbistan B
Termik SantralY
Kömür SahasY’nda
meydana gelen gö-
çük nedeniyle anY-

lan santralda elektrik üretimi dur-
muştur. Bu göçüğün temizlen-
mesinin en az iki yYl süreceği, ko-
nunun uzmanlarY tarafYndan ifa-
de edilmektedir. Demek ki bu
santral en az iki yYl elektrik üre-
timi yapamayacaktYr. Afşin-El-
bistan B SantralY’nYn iki yYl üre-
tim yapamamasY ve Afşin-Elbis-
tan A SantralY rehabilitasyon ça-
lYşmalarYnYn halen tamamlanma-
masY, akYllara ister istemez arz gü-
venliğinin önemini getirmektedir.

Şu anda elektrik sistemimiz-
de gerek kurulu güç, gerek ener-
ji üretiminde oluşacak talepleri
karşYlayacak yeterli yedek oldu-
ğu için, bu durum sistemde her-
hangi bir sorun yaratmamaktadYr.
İleriki yYllarda sistemde oluşabi-
lecek bu kabil arYzalarY karşYla-
yabilecek yeterli yedeğimiz var mY
diye araştYracak olursak aşağYda-
ki sonuçlarla karşYlaşabileceğimiz
görülecektir.

Elektrik sistemimizin gerek
puant güç, gerek enerji talepleri-
ni karşYlamada belirli bir yedek
olanağY bulunmasYna karşYn bu ye-
dek miktarYnYn puant güç ve ener-
ji talebini karşYlamada ileriki yYl-
larda yetersiz kalacağY anlaşYl-
maktadYr.

Planlama ve gerçekler
TEİAŞ’Yn 2010 yYlYnda ya-

yYmladYğY 2019 yYlYna kadar ge-
çecek süreyi kapsayan Arz Pro-
jeksiyonu Raporu incelendiğinde,
her ne kadar 2016 yYlYna kadar sis-
temde puant talebini karşYlamak-
ta bir sorun olmadYğY görülmek-
teyse de, rapordaki kabullerin
günümüz şartlarYnda kolayca de-
ğişebileceği varsayYmY ile sis-
temdeki kriz yYlYnYn 2016’dan
önceye kuvvetli olasYlYkla 2014 yY-

lYna kayabileceği görülecektir.
Rapordaki “Düşük Talep-

Senaryo 2” adlY Çözüm II-B in-
celendiğinde;

� 2009 sonu itibarY ile işlet-
mede olan santrallar,

� İnşa halindeki kamu sant-
rallarY ile Enerji PiyasasY Düzen-
leme Kurumu’ndan (EPDK) li-
sans almYş ve Ocak 2010 dönemi
ilerleme raporlarYna göre öngö-
rülen tarihlerde devreye girmesi
beklenen EPDK tarafYndan ha-
zYrlanan Senaryo 2’de yer alan
inşa halindeki özel sektör üretim
tesisleri ile,

� Ekonomik krizin etkileri
dikkate alYnarak Enerji ve Tabii
Kaynaklar BakanlYğY (ETKB) ta-
rafYndan revize edilen düşük ta-
lep serisine göre, hazYrlanan ener-
ji ve güç dengesinde 2019 yYlYna
kadar puant güç talebinde açYk
gözlenmez iken enerji üretimi
açYsYndan bakYldYğYnda güvenilir
enerji üretiminde 2016, proje
üretimine göre ise 2018 yYlYndan
itibaren enerji talebi karşYlana-
mamaktadYr.

Kuraklığın etkileri
Hidrolik enerji yönünden

önümüzdeki yYllarYn kurak geçe-
ceği anlaşYlmaktadYr. Kamu ve
özel sektör santrallarYnYn bitiş ta-
rihlerinde öngörülenden bir veya
iki yYllYk gecikmeler olmasY du-
rumunda elektrik enerjisi talebi-
ni karşYlamakta kritik yYlYn 2014
olacağY kolayca görülecektir.

Enerji üretiminde yukarYda
açYklanan kritik durum karşYsYn-
da, Çöllolar Kömür OcağY’ndaki

göçüğün bir an önce temizlene-
rek, santralYn tekrar üretime baş-
lamasYnYn sağlanmasY önem ve
öncelik kazanmaktadYr.

Bu kaza bize, Afşin-Elbistan
A SantralY’ndaki rehabilitasyon
çalYşmalarYnYn bir an önce ta-
mamlanarak, anYlan santralYn tam
kapasite ile çalYşmaya başlamasY
gerekliliği kadar çevre kirliliğini
önlemenin ve kurulmasY düşü-
nülen Afşin Elbistan C, D, E ve
F santrallarYnYn yapYmlarY için ön
şart olan Afşin-Elbistan A Sant-
ralY baca gazY arYtma tesisinin de
bir an önce yapYlmasYnYn önemi-
ni hatYrlatmaktadYr.

Sosyal ve ekonomik hayatY-
mYzda stratejik öneme sahip elek-
trik sektöründe arz güvenilirliği
sorununun çözümünün mutlaka
kamu tarafYndan sağlanmasY ge-
rekliliği bu olay sonrasY daha iyi
anlaşYlacaktYr. �

AFŞİN-ELBİSTAN’DAKİ GÖÇÜKTEN ÇIKARILACAK DERSLER

Elektrik arzını
kamu sağlamalı

Afşin-Elbistan’da
meydana gelen
göçüğün elektrik
arz güvenliğine bir
etki yaratmayacağı
savunuluyor. Ancak
TEİAŞ’ın
planlamaları
incelendiğinde olası
krizin 214 yılına
kadar yaklaştığı
tespit edilebilir.

santrallarYndan birini tesis etmek, Dün-
ya’da örneği zor görülebilecek bir
planlama hatasY değilse, başka nedir?

Afşin-Elbistan HavzasY kömürle-
rinden elektrik üretimi amacYyla ya-
rarlanmak üzere 1996 yYlYnda ikinci bir
santralYn (B SantralY) yapYmY için iha-
leye çYkYlmYş ve toplam 1440 MW
kurulu gücünde 4 üniteden oluşan
santral 2004 yYlYnda tamamlanmYştYr.

Santral bitmiş, ancak ortada kömür
yoktur. SantralYn kömür ihtiyacY, A
SantralY’na kömür vermek amacYyla ha-
zYrlanan KYşlaköy Kömür SahasY’ndan
karşYlanmak zorunda kalYnmYştYr. Bu se-
fer de A SantralY için gereken kömür
verilememiştir. YanlYş tasarlandYğY için
A SantralY’nYn da tam kapasitede çalY-
şacak durumu zaten yoktur. Bu du-
rumda her iki santral da yarYm kapasi-
tede elektrik üretebilmiştir.

B SantralY için gereken kömür oca-
ğYnYn ihalesine, santral kurulduktan
ancak üç yYl sonra 2007 yYlYnda çYkY-
labilmiştir. İhale sonucunda Çöllolar
Kömür SahasY’nYn işletme hakkY 28 yYl-
lYğYna özel bir firmaya verilmiştir. Sa-
hanYn kömür üretimine başlayabilme-
si için bir üç yYl daha geçmiştir.

İkinci santral tamamlandYktan son-
ra altY yYl daha bu garabet devam et-
miştir. Projeyle ilgisi olmayan bu ça-
lYşma şekli, kömür üretim maliyetleri-
nin artmasYna yol açmYş, nihai olarak
elektrik maliyetlerine yansYyan bu
yükü de her zamanki gibi vatandaş çek-
miştir.

B SantralY için mevcut bir kömür
sahasY bulunmamasY nedeniyle kömür
külleri açYk alana depolanmak zorun-
da kalYnmYş, bu nedenle çevre kirliliği
yaratYlmYştYr. Planlama hatalarY nede-

niyle vatandaşYn çektiği yük sadece
elektrik maliyetleri değil, aynY za-
manda çevre kirliliği de olmuştur. Bir
yandan A SantralY baca gazY arYtma sis-
temleri olmadYğY için diğer taraftan B
SantralY ise külleri atacak yer olmadY-
ğY için çevreyi kirletmişlerdir.

B SantralY’na kömür temin edecek
ocak ise havzanYn tam ortasYndan ve
havzada şevlerin kaymasYna doğru-
dan etki edecek suyun en önemli kay-
nağY olan Hurman ÇayY’nYn hemen
yanYndan işletmeye başlatYlmYştYr. Böy-
lesi bir havza planlamasYnYn verimsiz-
lik, kaynak kaybY ya da iş güvenliği so-
runlarYna yol açmasY kaçYnYlmazdYr.

Hayal kırıklığı
HeyelanYn nedenleri halen araştY-

rYlmaktadYr. Mutlaka bir neden bulu-
nacaktYr: Ocak geometrisi, su proble-
mi, üretim şekli ve benzeri teknik hu-
suslar olağan şüpheliler arasYndadYr.

Ancak bu olayYn nedenlerini orta-
ya koymada sadece teknik değerlen-
dirmeler yeterli olmayacaktYr. Şüphe-
siz, madencilik kazalarYnYn, siyasi ve
yönetsel arka planlarY da bulunmakta-
dYr ve en az teknik parametreler kadar
sonuç üzerinde etkilidirler.

Havza’nYn şimdilik heyelanla ke-
sintiye uğrayan hazin hikayesi bir yan-
lYşlYklar zinciridir. Bundan sonra, hav-
zadaki kömür ve elektrik üretim faali-
yetleri uzun süre sYnYrlY bir şekilde
devam edebilecektir. B SantralY, yeni-
den KYşlaköy SahasY’ndan beslenmeye
çalYşYlacak ve o saha için bir üretim zor-
lamasY söz konusu olacaktYr. Temen-
nimiz, söz konusu zorlamanYn yeni so-
runlara yol açmamasYdYr. �

Gültekin TÜRKOĞLU
Elektrik Yüksek Mühendisi

Heyelanın ardından kömür ocağındaki arama-kurtarma ekipleri...


