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1. PLAN DEĞİŞİKL İĞİNİN AMACI 
 
Bilindiği üzere ülkemizin enerji politikaları doğrultusunda 10. Kalkınma Planında yer 

alan Öncelikli Dönüşüm Programlarından biri olan " 1.13 Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji 
Üretim Programı" 2018 yılında 57 TWh; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2015- 2019 
Stratejik Planında ise yerli enerji kaynaklarının mümkün olan en üst düzeyde 
değerlendirilmesi amacına yönelik 2019 yılında 60 TWh olmak üzere yerli kaynaklara dayalı 
elektrik üretimi hedefini içermektedir. Aynı zamanda 64.üncü Hükümet Eylem Planında da 
yerli kaynaklardan elektrik üretiminin artırılması öngörülmektedir. 

 
Ülkemizde enerji politikalarının ana hedefi, ihtiyacımız olan enerjinin güvenilir, ucuz, 

kaliteli, temiz ve öngörülen kalkınma hızı ile sosyal gelişmeyi destekleyecek şekilde temin 
edilmesi olarak benimsenmiştir. Kalkınma ile enerji talebi arasında simbiyotik bir ilişki 
bulunmaktadır. Ülkemizin son yıllarda artan büyüme hızı içerisindeki en büyük paylardan bir 
tanesi de enerji talebi ve tüketimindeki artıştır. Enerji talebinin karşılanması ve kalkınma 
hedeflerine ulaşmada yerli kaynakların kullanılmasının önemi son derece büyüktür. 

 
Ulusal enerji arz güvenliği açısından bakıldığında; enerji üretimi için kullanılacak 

kaynak çeşitlili ğinin artırılması, ulusal enerji politikamızın en önemli ilkelerinden biridir. 
Yerli fosil yakıtlar arasında linyit önemli yer tutmaktadır. Yerli linyit termik santrallerde 
elektrik üretimi için uygun olmasına karşın endüstriyel ya da ısınma amaçlı kullanılması 
mümkün olmamaktadır. 

 
Bahsedilen tüm enerji kaynakları arasında, kömürün dünyada elektrik üretimi için en 

geçerli yakıt olarak kalacağı tahmin edilmektedir. Dünyada elde edilen elektriğin % 40'ından 
fazlası kömür ile elde edilmektedir. Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede 
kömür önemli bir enerji kaynağıdır. Bu anlamda hem tedarik güvenliği ve ekonomik olması 
sebebiyle yerli kömür kullanımı ülkemizin enerji üretiminde önemli bir yer tutmaya devam 
edecektir. Önümüzdeki günlerde ülkemizin artan enerji ihtiyacını göz önüne aldığımızda, bu 
talebi diğer kaynaklarla karşılayabilmenin mümkün olmadığı görülmektedir. Önümüzdeki 30 
yıl süre içerisinde tüm yenilenebilir yerel kaynakların kullanılması halinde bile Türkiye'nin 
artan enerji ihtiyacının karşılanamayacağını göstermektedir. 

 
Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Enerji İşleri Genel Müdürlüğü) 

tarafından Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Beyazaltın ve Kozlubel Mahalleleri arasında “Alpu 
Termik Santrali” yapılmasının planlandığı belirtilerek söz konusu bölgede yürürlükteki 
“Eskişehir İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı”nda gerekli düzenlemenin yapılmasına 
yönelik talep Bakanlığımıza iletilmiştir. 
 
2. PLANLAMA ALANININ YÜRÜRLÜKTEK İ “ESK İŞEHİR İLİ 1/100.000 
ÖLÇEKL İ ÇEVRE DÜZENİ PLANI”NDAK İ DURUMU 
 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen Alpu Termik 
Santralinin yapılması planlanan bölge; yürürlükteki “Eskişehir İli 1/100.000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planı”nda “Orman Alanları”, “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” ve “Mera 
Alanları”nda yer almaktadır. 
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Eskişehir İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı (Mevcut Durum) 

 
3. İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ 
 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Çevre ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı) 
tarafından alınan ve Bakanlığımıza iletilen kurum görüşlerinde; 

 
-Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın (Orman Genel Müdürlüğü) 12.09.2017 tarihli ve 812 sayılı 
yazısı ile; bahse konu sahada yapılması planlanan tesislerin ormana zarar vermemesi için 
orman içi açıklıklarına veya bozuk orman sahalarına isabet edecek şekilde planlanması 
koşuluyla mekânsal planlarının yapılmasında sakınca bulunmadığı, talep sahası içerisinde DSİ 
Genel Müdürlüğü adına izne konu edilen Beyazaltın Göletinin bir kısmı ile gölet ulaşım yolu, 
hammadde üretim iznine ait ulaşım yolları, ruhsatlı maden işletme, altyapı ve maden tesisi 
izin oluruna konu sahaların bulunduğu, belirtilen izinli sahalara muvafakat verilmesi veya 
iznin iptal edilmesi durumunda termik santral izni verilmesinin mümkün olabileceği, 
-Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın (DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı) 
14.09.2017 tarihli ve 626473 sayılı yazısı ile; söz konusu alanın bir kısmının işletmeye 
açılmış olan “Beyazaltın YAS Sulaması I. ve II. Kısım Sulaması” sulama sahaları, bir 
kısmının inşaatı devam eden “Eskişehir-Beyazaltın (Sepetçi) Göleti Sulaması” sulama 
sahalarında kaldığı, bahse konu termik santral alanı ile çakışan sulama sahalarının tarım dışı 
kullanımı ile ilgili meri mevzuat çerçevesinde gerekli izinlerin alınması ve sulama projeleri 
için yapılan harcamaların kuruluşlarına ödenmesi koşuluyla çevre düzeni planı çalışmalarının 
uygun değerlendirildiği 
-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) 13.09.2017 
tarihli ve 2239548 sayılı yazısı ile; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ile 
diğer mevzuatlar kapsamında alt ölçekli plan çalışmalarında Eskişehir Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğünden alınması gerektiği bildirilmi ştir. 
 Bununla birlikte “Alpu Termik Santrali, B Sektörü Yeraltı Maden İşletmesi ve Kül 
Düzenli Depolama Tesisi” projesi kapsamında ÇED sürecine ilişkin iş ve işlemler devam 
etmektedir. 
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4. “ENERJ İ ÜRETİM ALANI” AMAÇLI ÇEVRE DÜZEN İ PLANI 
DEĞİŞİKL İĞİ 
 

İlgili kurum görüşleri ve “Eskişehir İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı”nın  
amaç, ilke ve stratejileri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde; enerji talebinin 
karşılanması ve kalkınma hedeflerine ulaşmada yerli kaynak kullanımının artırılması hedefi 
kapsamında 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında “Alpu Termik Santrali”nin yapılması 
planlanan bölgeye “Enerji Üretim Alanı” ikonu tanımlanmıştır. 
 

 
Eskişehir İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikli ği 

 
Çevre düzeni planı değişikli ği ile tanımlanan “Enerji Üretim Alanı” ikonunun 

bulunduğu bölgede enerji üretimine ilişkin tesislerin yer seçimi, ilgili kurum ve kuruluş 
görüşleri ile doğal, yapay ve yasal eşikler çerçevesinde alt ölçekli plan çalışmaları sırasında 
belirlenecektir.  

 
Alt ölçekli plan çalışmaları sırasında kesin sınırları belirlenecek olan bölgede; 

yapılması planlanan termik santrale ilişkin enerji üretim tesisleri ile bu tesisleri tamamlayıcı 
diğer tesisler yer alacaktır. 

 
Diğer hususlarda ise yürürlükteki “Eskişehir İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” 

plan hükümlerine uyulacaktır. 


