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Çanakkale İli Biga İlçesi Ağan Termik Santrali Projesi 
Nihai ÇED Raporunun Sağlık ve Hava Dağılım Modellemesi Perspektifinden 

Değerlendirilmesi 
 
 

1. Santrale İlişkin Genel Bilgiler 
AğanTermik Santrali ithal kömüre dayalı 790,1 Mwe kurulu kapasitede iki ünite, yani toplam 1580,2 
Mwe olarak planlanmıştır ve ÇED raporunda belirtildiği üzere santralin yaklaşık 30 yıl çalıştırılması 
planlanmaktadır.  
 
Nihai ÇED: 
https://canakkale.csb.gov.tr/canakkale-ili-biga---ilcesi-ced-olumlu--duyuru-361716 

 
Yakma Teknolojisi ve Hava Kalitesine İlişkin Alınması Taahüt Edilen Önlemler: 
Ağan Termik Santrali’nin Ağustos 2018 tarihli Çevresel Etki Değerlendirilmesi raporunda, hava kalitesi 
emisyonlarında azaltım sağlamak için santralin yakma teknolojisi ve atık küller üzerine bir dizi tedbir ve 
işlemler sıralanmıştır, bunlar; 

 Santralde ultra süper kritik yakma teknolojisi ve pulverize kömür kullanılması, 

 Santralde kükürt içeriği maksimum % 1 olan ithal kömürün kullanılması, 

 Emisyonların minimuma indirilmesi için ESF (PM’nin tutulması için), BGD (SO2’nin tutulması), low 
NOx burner ve DeNOx (SCR) tekniklerinin kullanılması, 

 Kömür stok sahasında ve kül depolama sahasında tozumayı önlemek için yağmurlama/spreyleme 
işlemleri yapılması. 

 
 

2. Santralin ÇED Raporunda Hava Dağılım Modellemesine İlişkin Bulgular 
 
Hava Dağılım Modellemesinde Kullanılan Meteorolojik Veriler Güncel Değildir ve 
Karakteristik Yıl Seçimi Tarafsız Yapılmalıdır 
Ağustos 2018 tarihli ÇED raporunun 112. Sayfasında da belirtildiği üzere rüzgar esme hızı, yönü, sıcaklık, 
basınç gibi hava dağılım modellemesinde en önemli rolü oynayan meteolorojik veriler,1960-2013 yılları 
arasını kapsayacak şekilde yıllık ortalama değerler halinde MGM’den alınmış; bu veriler değerlendirilerek 
2012 yılının bölgedeki meteorolojik faaliyetlerin karakterini gösterdiğine karar verilmiş, böylece 2012 yılı 
“karakteristik yıl” seçilerek bu yıla ait saatlik veriler MGM’den alınmış ve modellemede girdi olarak 
kullanılmıştır. 
Bahsi geçen meteorolojik veriler hava dağılım modellemesinin yapıldığı AerMod programının temelini 
oluşturur, bu verilerdeki en ufak değişiklik modellemede çok büyük farklılıklar yaratabilir. ÇED raporu 
2018, hava dağılımı modellemesi 2015 tarihli olmasına rağmen raporda sadece 2013 yılına kadar olan 
meteorolojik veriler değerlendirilmiştir. Ayrıca  “karakteristik yıl” olarak tanımlanan ve bölgenin iklimini 
yansıtan yılın saatlik verilerinin modellemeye girilmesi emek yoğun ve doğru sonuçlar için kritik bir 
bölümdür; karakteristik yılın yanlış seçimi bütün bir modellemeyi değiştirebilir ve taraflı sonuçlar verebilir. 
Bu nedenle karakteristik yıl seçimi ÇED firması veya proje sahibi tarafında değil, MGM tarafından 
yapılmalıdır, ancak 112. Sayfada karakteristik yıl seçiminin ÇED firması tarafından yapıldığı görülmektedir, 
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ÇED raporu ve eklerinde de bunun aksini gösteren herhangi bir yazışma bulunamamıştır. Özetle 
meteorolojik veriler 2018 yılı itibariyle güncellenmeli ve “karakter yıl seçimi” yeni güncel veriler ışığında 
MGM tarafında yapılarak modelleme tekrar edilmelidir. 
   
Hava Dağılım Modellemesinde Kullanılan Reseptörlerin Grit Sistemi Uzunlukları 
Yetersizdir 
AerMod programı, çalışma alanı içinde belirlenen ve programı çalıştıran uzmanın kenar uzunluğunu 
belirlediği bir gridi dikkate alarak modelleme yapar. Reseptör gridinde kenar uzunluğunun kısa tutulması 
(örneğin 100 metre) daha detaylı ve gerçekçi sonuçlar verirken, uzun tutulması (örneğin 1000 metre) 
bilgisayarın modelleme sonucunu daha hızlı vermesini sağlarken, modellemeyi gerçekçi ve detaylı 
olmaktan uzaklaştırır. ÇED raporunun 394. Sayfasında belirtildiği üzere modellemede grit sistemindeki 
karelerin kenar uzunlukları 500 metre olarak verilmiştir, halbuki son yıllarda ÇED raporlarında sıklıkla 
kullanılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da kabul ettiği uzunluk 250 metredir, yani 500 metrelik 
uzunluk daha az detaylı ve daha farazi değer vermektedir. 
 
Mevcut Hava Kalitesi Ölçümleri Güncel Değildir ve Yönetmelikte İstenen Süreden Daha 
Kısa Süre Ölçüm Yapılmıştır 
ÇED raporuna göre mevcut hava kalitesinin ölçümü için So2, NO, NO2, NOx, HCI ve HF emisyonlarının 
ölçümü 15.09.2014-13.10.2014 ve 13.10.2014-10.11.2014 tarihlerinde yapılmıştır, bu ölçümler iki temel 
sebeple yönetmeliğe uygun düşmemektedir. Birincisi Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği Ek-1 dökümanının “h” maddesinin 3.  fıkrasında belirtildiği gibi pasif örnekleme yönteminde 
ölçüm süresi en az 2 ay olmalıdır. ÇED raporuna göre pasif difüzyon tüpleri ile yapılan So2, NO, NO2, 
NOx, HCI ve HF ölçümleri iki aydan daha kısa süre yapılarak yönetmelikteki şartı sağlayamamıştır (2014 
yılı 9. ayı 30, 10. ayı 31 gündür ve yapılan ölçümler en iyi ihtimalle –ölçümün başladığı ve sonlandığı 
günler de ölçüme dahil edilerek- yaklaşık 58 gündür). İkinci olarak hava kalitesinin değerlendirilmesinde bu 
ölçümlerin yapılmasının temel nedeni mevcut kirliliği ölçmek iken, 2018 tarihli ÇED raporunda verilen 
ölçümler 2014 tarihlidir, halbuki proje alanını da etkilediği ÇED raporunda yapılan hava kalitesi 
modellemeleriyle de kabul edilen (bakınız senaryo 2 ve 3) Cenal Termik Santrali 2017 yılında devreye 
girmiştir,  hem modelleme hem de ölçümler mevcut durumu yansıtmamaktadır. 
 

Ayrıca mevcut hava kalitesi ölçümlerinden PM10 emisyonuna ait ölçümler 4 noktada 10.11.2014 – 

16.11.2014 tarihleri arasında 7 gün yapılmıştır, bu ölçümün neden 7 gün ile sınırlandırıldığının 
gerekçesine raporda yer verilmemiş olmakla beraber sadece bu 7 günde dahi ölçüm sonuçları 
yönetmelikteki sınır değerleri aştığı açıkça görülmekte ve ÇED raporunda da belirtilmektedir. Bununla 
beraber ÇED raporunda PM10 konsantrasyonunun yüksekliği mevcut projelerin inşaatlarıyla 
ilişkilendirilmiş, buradaki mevcut inşaatların ne olduğu tanımlanmamış ve ayrıca savunulan ilişkinin 
varlığını ve doğrusallığını ispatlamak için herhangi ek bir ölçüm yapılmamıştır. Unutulmamalıdır ki PM2.5’u 
da barındıran PM10, diğer pek çok hava kirletici gibi kalp-damar hastalıklarına neden olmaktadır, hava 
kirliliği dünyada her yıl 7 milyon erken ölüme sebebiyet verir ve buradaki ölçüm sonuçlarında da görüldüğü 
gibi yüksek yoğunlukta PM10 insan sağlığını doğrudan tehdit etmektedir. Dolayısıyla PM modellemede göz 
ardı edilemeyecek kadar önemli bir kirleticidir, PM10 ölçümleri yönetmeliğe uygun olarak tekrar edilmelidir. 
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Hava Kalitesi Modelleme Raporlarında Ağan TES İle Karaburun TES İçin Yapılan 
Modellemeleri Yakın Tarihlidir Ve Modelleme Sonuç Raporları Karıştırılmış Olabilir 
Ağustos 2018 tarihli Ağan ÇED raporunun ekinde yönetmeliğe uygun olması amacıyla hava dağılım 
modellemeleri dökümanları verilmiştir. Kirletici emisyonların saatlik, günlük, yıllık ve aşım değerlerine göre 
listelendiği bu doküman “ek-13” ismiyle ÇED dosyasının pdf versiyonunun 1368.-2053. Sayfasında yer 
almaktadır.  Bu ek, her bir senaryoya göre belirtilen kirleticiler ve saatlik veriler için Aermod programının 
oluşturduğu bir döküman olup, her her döküman kullanılan Aermod versiyonunun adı, modellemenin 
yapıldığı tarih ve çalıştırılar dosyanın ismi ile başlar. Ek-13 incelendiğinde önemli bir nokta dikkat 
çekmektedir, harita verileri aynı çalışma alanını ifade etse de kirleticilerin rakamlarla verildiği dosyalarda, 
dosya isminde farklılıklar gözlemlenmiştir; örneğin Ek-13’ün 1368-1472 sayfalarındaki modellemeler 
01/26/2015 tarihinde “CED-CO(modellemesi yapılan kirleticinin adı, burada örnek olarak CO verilmiştir)” 
ismiyle yazdırılırken, 1473-1589 sayfalardaki modellemeler ise 02/16/2015 tarihlidir ve “Karaburun” dosya 
ismiyle yazdırılmıştır. Çanakkale ili Biga ilçesine yapılmak istenen Karaburun ÇED raporunun, Ağan ÇED 
raporunun hazırlayan firma tarafından yapıldığı göz önünde tutularak, EK-13’de karışıklık olup olmadığının 
açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Ayrıca ilgili ÇED raporunda AerMod programının 12060 versiyonu 
kullanılmıştır, AerMod’un en güncel sürümü 18081 olup, modellemenin güncellenmesinde program 
versiyonunun da dikkate alınması gerekmektedir. 
 
Hava Kalitesi Modellemesinde Kullanılan Senaryolar Güncel Olmayan Verilerle Yapılmıştır 
2015 yılında tamamlanan hava dağılım modellemesinde işletmede ve planlanan diğer termik santrallerin 
de hesaba katıldığı üç farklı senaryo hazırlandığı görülmüştür; birinci senaryo sadece Ağan TES 
santralinin çalıştırılması, ikinci senaryo Ağan TES, Karaburun 1 ve 2 TES, Kirazlıdere TES, Cenal TES, 
Kirazlıdere TES santrallerinin beraber çalıştırılması; üçüncü senaryo Ağan TES, Karaburun TES, 
Karaburun 2 TES, Cenal TES, Kirazlıdere TES, İçdaş Değirmencik ve Bekirli TES santrallerinin beraber 
çalıştırılmasını içerir. Modellemenin yapıldığı tarihte 2. ve 3. Senaryoda yer alan Cenal TES henüz inşaat 
halindedir ve 2017 yılında bu santral devreye girmiştir. Güncel bir modellemede santralin etrafında ölçüm 
yapılması ve bunun modellemeye eklenmesi gerekirken, modelleme 2015 yılında yapıldığı için mevcut 
durumu yansıtamaktadır.  
 

 
3. Diğer Bulgular 

Hava Kalitesine İlişkin Bulgular (2014-2017): 
HEAL-Sağlık ve Çevre Birliği’nin 2018 yılındaki bir çalışmasında1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait 
Çanakkale’deki dört adet hava kalitesi izleme istasyonuna ait bilgiler değerlendirilmiştir. Bu rapordaki 
tabloya göre Ağan Santrali’nin yapılmak istendiği Biga ilçesinde sadece bir adet hava kalitesi izleme 
istasyonu vardır, bu istasyon verilerine göre hava kalitesi yıllık ortalamaları yönetmelikte belirtilen değerleri 
geçmese de bunda mevcut santrallerin hava kalitesi istasyonunun doğusunda yer alması da etkili olabilir. 
Ancak 2018 itibariyle iki termik santralin işletmede olduğu Çan ilçesi Çanakkale’deki en kötü hava kirliliği 
değerlerine sahiptir. Çan ilçesindeki hava kirliliğin temel nedenlerinden biri toz ve kükürt oranı yüksek 
kömürün kullanımı iken, yapılmak istenen Ağan Termik Santrali Çan ilçesine yeni hava kirliliği yükü 
getirebilir. 

                                                
1 HEAL-Sağlık ve Çevre Birliği, “İletişim Kiti-Çanakkale, İzmir ve Tekirdağ’da Kömürden Elektrik Üretimi ve Sağlık”, 2018, 
https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2018/06/20180319-HEAL-Toolkit-TR_Canakkale-Izmir-Tekirdag_Final_WEB.pdf 
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Tablo1: Çanakkale 2017-2014 Yıllık Hava Kalitesi Ortalamaları1 

  
 

 
 
 


