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Temel Bulgular 
● Yeniköy ve Kemerköy linyit yakıtlı termik santralleri, Türkiye'nin en büyük hava 

kirletici emisyon kaynakları arasındadır. Yakın zamanda gerçekleştirilen ve planlanan 

iyileştirmelere rağmen, bu santrallerin emisyon kontrol performansları en iyi 

uluslararası uygulamalardan kat be kat daha düşüktür. 

● Mevcut durumda, bu iki santralden kaynaklanan hava kirletici emisyonları yılda 

tahmini olarak 140 ölüme neden olmaktadır (%95 güven aralığı: 90–220). Planlanan 

iyileştirmeler tamamladığı takdirde bu sayının yılda 110 ölüme düşeceği 

öngörülmektedir. 

● Bu iki santralin, 2038 yılına kadar çalışmaya devam ettiği takdirde, hava kirliliğine 

bağlı olarak toplam 2.200 ölüme neden olacağı öngörülmektedir (%95 güven aralığı: 

1.400–3.400). Maden ruhsat süresinin sonuna kadar işletmede kaldıkları takdirde, 

2041 yılı sonunda 460 ölüme daha neden olacaklar ve toplam ölüm sayısı 2.600'e 

çıkacaktır (%95 güven aralığı: 1.600-4.100) 

● Bu iki santralin emisyon kaynaklı sağlık etkileriyle bağlantılı ekonomik maliyetlerin 

topluma bedelinin halihazırda yılda 190 (120–320) milyon avro olduğu tahmin 

edilmektedir ve 2038 yılına kadar işletmede kaldıkları takdirde bu bedel kümülatif 

olarak 2.700 (1.600-4.500) milyon avroya çıkacaktır. Bu iki santral 2041 yılına kadar 

işletmede kalmaya devam ettiği takdirde, toplam maliyet 3.100 milyon avroya 

çıkacaktır. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tablo 1. Yeniköy termik santrali ünitelerinin ve Kemerköy santrali üçüncü ünitesinin 

halihazırdaki yıllık sağlık etkileri ve ekonomik maliyetleri (emisyon azaltma iyileştirmeleri 

öncesinde)  

 

Etki Sayı %95 güven 

aralığı, 

düşük 

%95 güven 

aralığı, 

yüksek 

Birim 

Astım hastası çocuklarda 

astım ve bronşit belirtileri 

8.772 1.899 15.803 gün 

Ölüm 139 86 217 vaka 

Hastaneye yatış 189 21 359 vaka 

Yetişkinlerde kronik bronşit 

insidansı  

119 42 186 etkilenen kişi 

sayısı  

Düşük doğum ağırlığı 68 21 117 vaka 

Çocuklarda cıva maruziyetine 

bağlı nörolojik hasar  

49 9 271 IQ puanı 

Hasta geçirilen gün 338.035 302.803 380.092 gün 

İş günü kaybı 54.398 46.276 62.466 gün 

Ekonomik maliyet 193 120 316 milyon avro  

 
  



 

 

 

Tablo 2. Tüm ünitelerdeki iyileştirmelerin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak yıllık 

sağlık etkileri ve ekonomik maliyetler (iyileştirme işlerinin 2023 yıl sonuna kadar 

tamamlanacakları varsayılmaktadır). 

Etki Sayı %95 güven 

aralığı, 

düşük,  

%95 güven 

aralığı, 

yüksek 

Birim 

Astım hastası çocuklarda astım ve 

bronşit belirtileri 

6.496 1.406 11.702 gün 

Ölüm 112 69 180 vaka 

Hastaneye yatış 148 13 282 vaka 

Yetişkinlerde kronik bronşit 

insidansı 

88 31 138 etkilenen 

kişi sayısı  

Düşük doğum ağırlığı 55 17 96 vaka 

Çocuklarda cıva maruziyetine 

bağlı nörolojik hasar  

49 9 271 IQ puanı 

Hasta geçirilen gün 275.948 247.187 310,280 gün 

İş günü kaybı 44.239 37.634 50,800 gün 

Ekonomik maliyet 155 96 263 milyon 

avro  

 

 
  



 

 

 

Tablo 3. 2022-2038 (varsayılan emeklilik tarihi) yılları arası Yeniköy ve Kemerköy termik 

santrallerinden kaynaklanan hava kirletici emisyonlarının kümülatif sağlık etkileri ve 

ekonomik maliyetleri. 

 

Etki Sayı %95 güven 

aralığı, 

düşük,  

%95 güven 

aralığı, 

yüksek 

Birim 

Astım hastası çocuklarda astım ve 

bronşit belirtileri 

115.302 24.964 207.707 gün 

Ölüm 2.188 1.350 3.443 vaka 

Hastaneye yatış 2.797 249 5.349 vaka 

Yetişkinlerde kronik bronşit 

insidansı 

1,686 598 2.639 etkilenen 

kişi sayısı  

Düşük doğum ağırlığı 963 299 1.673 vaka 

Çocuklarda cıva maruziyetine 

bağlı nörolojik hasar  

840 153 4.601 IQ puanı 

Hasta geçirilen gün 5.211.554 4.668.374 5.859.955 gün 

İş günü kaybı 844.880 718.737 970.181 gün 

Ekonomik maliyet 2.653 1.647 4.515 milyon 

avro  

 
  



 

 

 

Tablo 4. 2022-2041 (varsayılan emeklilik tarihi) yılları arası Yeniköy ve Kemerköy termik 

santrallerinden kaynaklanan hava kirletici emisyonlarının kümülatif sağlık etkileri ve 

ekonomik maliyetleri 

 

Etki Sayı %95 güven 

aralığı, 

düşük,  

%95 güven 

aralığı, 

yüksek 

Birim 

Astım hastası çocuklarda astım ve 

bronşit belirtileri 

135.374 29.310 243.864 gün 

Ölüm 2.645 1.634 4.145 vaka 

Hastaneye yatış 3.335 295 6.379 vaka 

Yetişkinlerde kronik bronşit 

insidansı 

2.009 712 3.143 etkilenen 

kişi sayısı  

Düşük doğum ağırlığı 1.133 351 1.968 vaka 

Çocuklarda cıva maruziyetine 

bağlı nörolojik hasar  

988 180 5.413 IQ puanı 

Hasta geçirilen gün 6.222.048 5.573.549 6.996.171 gün 

İş günü kaybı 1.010.915 859.982 1.160.841 gün 

Ekonomik maliyet 3.096 1.922 5.276 milyon 

avro  

 

  



 

 

Materyaller ve yöntemler 

Emisyonlar 

 
Çalışmada, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin 2022 yılı ile ömürlerinin sonu 
arasındaki sürede salacakları hava kirleticilerinin projeksiyonu gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmada, Kemerköy 1. ve 2. ünitelerinde yakın zamanda gerçekleştirilen ve 2021 
yılında tamamlanan iyileştirmeler dikkate alınmıştır ve her iki santralin tüm 
ünitelerinin iyileştirme işlerinin 2023 sonuna kadar tamamlanacağı varsayılmıştır. 
İyileştirmelerinin ne zaman tamamlanacağı santral operatörü ile yüklenici firma 
arasındaki anlaşmazlık nedeniyle halihazırda belirsizliğini korumaktadır.  
 
Termik santrallerin güncel emisyon verilerine erişimin sınırlı olması, bilhassa 
santrallerin özelleştirilmesinden sonra, endişe verici boyuta ulaşmıştır. Bu çalışmada 
kullanılan Yeniköy ve Kemerköy santrallerinin her bir bacasının emisyon oranları 
(gram/saniye) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan (2017) elde edilmiştir. Ancak, yıllık 
toplam emisyon hacimleri bildirilmemekle birlikte, bildirilen emisyon oranları kapsamlı 
sürekli emisyon ölçüm verilerine değil her bir tesis için alınan üç manuel örneğe 
dayanmaktadır ve bu da yüksek emisyon dönemlerinin hariç tutulabileceği anlamına 
gelmektedir. Ayrıca, bu veriler rutin veya düzenli olarak bildirilmemektedir ve mevcut 
durumu net olarak yansıtıp yansıtmadıkları belli değildir.  
 

Ana kazanların tipik kapasite faktörlerinin tahmini, özelleştirmenin ardından üretim 
verilerinin mevcut olduğu yegane yıllar olan 2015-2017 yıllarında her bir tesisin 
ortalama faktörleri alınarak gerçekleştirilmiştir. Yıllık kullanım, kWh başına tasarım 
kömür tüketim oranlarına ve Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği’den (TMMOB 
2017) elde edilen nominal üretim rakamlarına göre hesaplanmıştır.  
 
Türkiye'deki mevcut kömür santrallerinin yeni emisyon sınır değerlerine uyması 
beklenmektedir ve bu iki santralin işletmecisi de bunu hedeflemektedir.1 Gelecekteki 
emisyonlar, Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından (EÜAŞ, 2008) bildirilen baca 
gazı akış hızına göre hesaplanmıştır. İlk önce, mevcut emisyon kütle akış hızı baz 
alınarak mevcut baca gazı konsantrasyonları hesaplanmıştır. Bunlar yeni emisyon 
sınır değerlerini aştığı takdirde emisyon oranları bu sınır değerler dikkate alınarak 
azaltılmıştır. 
 
  

 
1
 https://www.sondakika.com/ekonomi/haber-kapatilan-maden-sahalarina-22-bin-100-zeytin-agaci-15072804/  

https://www.sondakika.com/ekonomi/haber-kapatilan-maden-sahalarina-22-bin-100-zeytin-agaci-15072804/


 

 

 

Tablo 5. Modellemede kullanılan baca gazı kirletici konsantrasyonları  

Tesis Kirletici 

Baca gazı konsantrasyonları 

(mg/Nm3) 

İyileştirme 

öncesinde 

İyileştirme 

sonrasında  

Kemerköy TES SO2 731 400 

Kemerköy TES NOx 576 200 

Kemerköy TES toz 24 50 

Yeniköy TES SO2 504 400 

Yeniköy TES NOx 369 200 

Yeniköy TES toz 16 50 

 

 

 

 

Tablo 6. Mevcut durumda tahmini yıllık emisyon hacimleri  

Tesis Kirletici Emisyon Biri

m 

Kemerköy TES SO2 7387 t/a 

Kemerköy TES toz 353 t/a 

Kemerköy TES NOx 4710 t/a 

Kemerköy TES Hg 195 kg/a 

Yeniköy TES SO2 3255 t/a 

Yeniköy TES toz 264 t/a 



 

 

Yeniköy TES NOx 6006 t/a 

Yeniköy TES Hg 248 kg/a 

 

Cıva emisyonları hakkında hiçbir veri bulunmadığından, bu emisyonları tahmin etmek 
için Birleşmiş Milletler Çevre Programı Cıva Envanteri Yazılımı (UNEP 2017) yöntemi 
kullanılmıştır. Muğla-Yatağan linyitinin cıva içeriği hakkındaki veriler Amerikan 
Jeolojik Araştırmalar Kurumu’nun (USGS) Dünya Kömür Kalitesi Envanteri'nden elde 
edilmiştir ve yıllık kömür tüketimi ile teknolojilerin cıva tutma oranları hakkında 
varsayımda bulunulmuştur. 
 

 

Atmosfer modeli 

Farklı senaryoların hava kalitesi ve sağlık etkileri, Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava 
Kirliliği Sözleşmesi’nin (CLRTAP) Avrupa Gözlemleme Programı Meteorolojik 
Sentezleme Merkezi – Batı (EMEP MSC-W) kapsamında geliştirilen Avrupa bölgesi 
atmosferik kimyasal taşıma modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Model kodu 
(sürüm rv4.36, 2020 yılı EMEP durum raporlamasında kullanılan versiyonu temel 
alır) ve gerekli girdi veri setleri EMEP MSC-W ve Norveç Meteoroloji Enstitüsü 
tarafından sağlanmıştır. Bu girdiler, tüm kaynak ve konumlardan emisyonları 
gösteren 2015 emisyon envanterini içermektedir. Bu envanterden ilk önce kömürlü 
termik santralleri içeren gridlerdeki enerji sektörü emisyonları çıkarılmıştır ve kömür 
yakıtlı santral emisyonlarını içermeyen bir baz senaryo elde etmek için model “sıfır 
emisyon çıkışlı” envanter ile çalıştırılmıştır. Ardından, incelenen termik santrallerin 
hava kalitesi üzerindeki etkilerinin projeksiyonu için sıfır emisyon çıkışlı envantere 
öngörülen termik santral emisyonları eklenerek simülasyonlar yapılmıştır ve 
öngörülen hava kirletici konsantrasyonları ile sıfır emisyon çıkışlı sonuçlar 
karşılaştırılmıştır.  

 

Sağlık etkileri 

Farklı senaryoların kirletici konsantrasyonlarındaki değişikliklerin sağlık etkileri, 
Europe’s Dark Cloud (Huscher ve ark. 2017) raporunda uygulandığı üzere, Dünya 
Sağlık Örgütü’nün 2013 yılındaki Avrupa’da hava kirliliğinin sağlık etkilerinin 
değerlendirmesine (HRAPIE) ilişkin önerileri doğrultusunda değerlendirilmiştir. 
 

Kömürlü termik santral emisyonu içermeyen baz simülasyona kıyaslandığında ortaya 
çıkan PM2,5 konsantrasyonlarındaki artıştan kaynaklı sağlık etkileri, ortaya çıkan 
nüfus maruziyeti değerlendirilerek hesaplanmıştır. Bunun için, CIESIN’den (2018) 
alınan yüksek çözünürlüklü, grid bazında, 2015 yılına ait nüfus verileri 2019 yılı nüfus 
verilerine ölçeklendirilerek kullanılmış ve ardından Huscher ve ark. (2017) yöntemiyle 



 

 

DSÖ HRAPOE (2013) sağlık etki değerlendirme önerileri uygulanmıştır. Düşük 
ağırlıkta doğum için Dadvand ve ark. (2013) temel alınmıştır.  

Türkiye ve komşu ülkeler için ölüm oranları, yaş grupları, yaş grubuna göre toplam 
nüfus gibi bilgiler Küresel Hastalık Yükü (GBD 2019) raporundan, düşük ağırlıkta 
doğum baz oranları ise Dünya Bankası veri bankasından elde edilmiştir.  
 

Cıva emisyonlarının sağlık etkileri, Nedellec ve Rabl (2016) çalışmasındaki, 
Avrupa’daki kömürlü termik santrallerin kilogram emisyon başına sağlık etkileri 
verisine dayanarak hesaplanmıştır.  
 

Burada değerlendirilen sağlık etkileri doğrudan kükürt dioksit (SO2) maruziyetine 
bağlı etkileri içermese de, SO2 emisyonlarının sülfat partiküllerinin oluşumu yoluyla 
PM2,5 sağlık etkilerinde büyük bir payı olduğunun altının çizilmesi önem teşkil 
etmektedir. 
 

 

Tablo 7. Sağlık etki değerlendirmesinde kullanılan risk oranları, yıllık ortalama kirletici 

konsantrasyonlarında 10µg/m3’lük değişiklik 

Etki Kirletici 

Risk 

oranı: 

Ortalama 

Risk 

oranı: 

Asgari 

Risk 

oranı: 

Azami 

Astımlı çocuklarda astım belirtileri, 

PM10 

PM10 1,028 1,006 1,051 

Yetişkinlerde kronik bronşit insidansı 

PM10 
PM10 1,117 1,04 1,189 

Uzun vadede tüm nedenlere dayalı 

ölüm  
PM2,5 1,062 1,04 1,083 

Kalp-damar hastalıklarına bağlı 

hastaneye yatış  
PM2,5 1,0091 1,0017 1,0166 

Solunum yolları hastalıklarına bağlı 

hastaneye yatış  
PM2,5 1,019 0,9982 1,0402 

Kısıtlı faaliyet günleri (20 yaş altı-65 

yaş üstü)  
PM2,5 1,047 1,042 1,053 

Kaybedilen iş günü PM2,5 1,046 1,039 1,053 

Astımlı çocuklarda bronşit belirtileri 

bronchitic  
NO2 1,021 0,99 1,06 



 

 

Solunum yolları hastalıklarına bağlı 

hastaneye yatış 
NO2 1,018 1,0115 1,0245 

Uzun vadede tüm nedenlere dayalı 

ölüm 2 
NO2 1,055 1,031 1,08 

Düşük ağırlıkta doğum PM2,5 1,10 1,03 1,18 

 

 

Ekonomik maliyetler 

Hava kirliliği, kronik solunum yolu hastalıkları, hastaneye yatışlar, erken doğumlar ve 
diğer sağlık etkileri gibi bir dizi olumsuz sağlık etkisine neden olmaktadır. Bunlar 
sağlık bakım maliyetlerinin artmasına; hastalık ve çalışamama nedeniyle, veya bir 
çalışanın hasta bir çocuk veya bakmakla yükümlü olduğu başka bir kişiye bakmak 
için izin almak zorunda kalması nedeniyle, ekonomik verimlilik kaybına ve etkilenen 
insanların beklenen yaşam süresinin kısalması ve refah kaybına yol açmaktadır. 
 
Bu raporda projeksiyonu yapılan sağlık etkilerinin ekonomik maliyetlerinin 
hesaplanmasında Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) 2014 yılında yayınladığı “2008-
2012 yıllarında Avrupa sanayi tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğin maliyetleri” 
raporunda kullanılan valüasyonlar temel alınmıştır. Bu valüasyonlara, Trasande ve 
ark. (2016) çalışmasındaki erken doğum maliyet tahminleri eklenmiştir.  
 
 
AÇA (2014) 2010 yılı Avrupa Birliği valüasyonlarını 2005 fiyatlarıyla hesaplanmıştır 
(Trasande ve ark.,2016 çalışmasından alınan erken doğumlar dışında). Değerler, ilk 
olarak Avrupa Birliği enflasyon oranları kullanılarak 2019 fiyatlarına dönüştürülmüş 
ve ardından valüasyonlar farklı GSYİH/kişi seviyeleri ve maliyetlerine göre 
düzeltilmiştir (bkz. Tablo 8). 
 
 

Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) GSYİH’ye göre yapılan düzeltme, 0,8’lik bir 
esneklik varsayılarak satın alma gücü paritesinde kişi başına GSYİH temelinde değer 
transferini ifade etmektedir. Bu, OECD (2012)’nin ölüm oranı değerlendirilmesine 
yönelik önerilerine dayanmaktadır. Bu düzeltme, “ödeme istekliliği” temelinde 
değerlenen diğer sağlık etkilerine de uygulanmaktadır. 
 

 
2
 DSÖ (2013) tarafından tanımlanan PM2,5 ölüm etkileriyle belirlenen olası örtüşmeyi önlemek için, 

NO2 ölümlerinin üçte ikisi, toplam erken ölümlerin ortalama tahminlerine ve aynı zamanda güven 
aralıklarının alt sınırına dahil edilirken, tam ölüm oranı, güven aralığının en yüksek noktasına dahil 
edilmektedir. 
 



 

 

 

SAGP’ye göre yapılan düzeltme, maliyetlerin farklı ülkelerin genel maliyet 
seviyelerine göre ölçeklendirildiği anlamına gelmektedir ve GSYİH SAGP’yi 
hesaplamak için kullanılan SAGP dönüşümünün fiyat düzeyi oranı ile ölçülmektedir. 
Bu, hastaneye yatış gibi sağlık bakım maliyetlerini yansıtan maliyetlere 
uygulanmaktadır.  
 

 

GSYİH’ye göre yapılan düzeltme, birim esneklikle piyasa fiyatları üzerinden GSYİH 
bazında değer transferi anlamına gelmektedir. Bu, kaybedilen iş günleri gibi 
ekonomik üretkenlik kayıplarını yansıtan maliyetlere uygulanmaktadır. 
 

 

Avrupa Birliği için SAGP’ye çevirmede kullanılan fiyat düzeyi, AB ülkeleri oranlarının 
GSYİH ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanmıştır. Gerekli tüm ekonomik veriler 
Dünya Bankası Veri Bankası’ndan alınmıştır (https://databank.worldbank.org/). 
 

 

Başlıca hava kirleticilerinin farklı sağlık etkilerinin valüasyonları Tablo 8’de, cıvanın 
sağlık etkileri valüasyonları ise Tablo 9’da verilmiştir. 
 
 

Ağır metal emisyonlarının sağlık etkileri hesaplanırken, Schucht ve ark. (2021, bkz. 
Tablo 9) çalışmasında yer alan Avrupa sanayi kaynakları emisyonlarının kilogram 
başına sağlık etkileri temel alınmıştır.  
  



 

 

 
 

Tablo 8. Sağlık etkileri valüasyonu (Trasande ve ark., 2016 çalışmasından alınan 
erken doğum verileri haricindeki tüm veriler EEA, 2014 çalışmasından alınmıştır) 
 
 

Etki Kirletici Birim 

Valüasyon, 

EUR, 2005 

fiyatları 

Valüasyon, 

EUR, 2019 

fiyatları 

Çocuklarda astım ve 

bronşit belirtileri  

NO2 belirti yılı 588 758 

Çocuklarda astım ve 

bronşit belirtileri 

PM10 belirti günü 42 54 

Çocuklarda bronşit PM10 vaka 588 758 

Yetişkinlerde kronik 

bronşit  

PM10 Yeni vaka  53.600 69.100 

Hastaneye yatış NO2 vaka 588 758 

Hastaneye yatış PM2,5 vaka 588 758 

Kaybedilen iş günü PM2,5 vaka 130 168 

Ölüm NO2 vaka 2.200.000 2.840.000 

Ölüm PM2.5 vaka 2.200.000 2.840.000 

Hastalık günü (20 yaş 

altı-65 yaş üstü) 
PM2.5 vaka 92 119 

 
  



 

 

 

Tablo 9. Atmosferik cıva emisyonlarının sağlık etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılan faktörler (Schucht 

ve ark. 2021). Fiziksel sağlık etkileri güven sınırlarını elde etmek için Nedellec & Rabl (2016)’ya dayanarak 

2,34’luk bir geometrik standart sapma kullanılmıştır. Etkiler, kaybedilen yaşam yılı (KYY) olarak bildirildiği 

durumlarda, ölüm başına 10,34 KYY oranı uygulanmıştır (a.g.e.). 
 

Kirletici Neden Emisyon 

kg/vaka 

Zarar maliyeti, 

emisyon kg/EUR  

Hg Kaybedilen IQ 

puanı 

1.12E-01 1798 

Hg Mortalite (KYY) 1.73E-01 15097 

 

 

 

Kaynaklar 

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) 2011: World Coal Quality Inventory v1.1. 

http://energy.usgs.gov/Coal/AssessmentsandData/WorldCoalQualityInventory.aspx  

 

Avrupa Çevre Ajansı (EEA) 2014: Costs of air pollution from European industrial facilities 2008–

2012 — an updated assessment. EEA Technical report No 20/2014. 

https://www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012 

 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 2017: Toolkit for Identification and Quantification of 

Mercury Releases. UN Environment Chemicals Branch, Geneva, Switzerland. 

 

Center for International Earth Science Information Network (CIESIN) - Columbia University 2018: 

Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Density Adjusted to Match 2015 

Revision UN WPP Country Totals, Revision 11. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and 

Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4F47M65.  

 

Dadvand P ve ark., 2013. Maternal Exposure to Particulate Air Pollution and Term Birth Weight: A 

Multi-Country Evaluation of Effect and Heterogeneity. Environmental Health Perspectives. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23384584/   

 

Dünya Bankası 2022: World Bank DataBank.https://databank.worldbank.org 

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2013: Health risks of air pollution in Europe-HRAPIE project. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/238956/Health_risks_air_pollution_HRAPIE_pr

oject.pdf?ua=1 

http://energy.usgs.gov/Coal/AssessmentsandData/WorldCoalQualityInventory.aspx
https://www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012
https://doi.org/10.7927/H4F47M65
https://databank.worldbank.org/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/238956/Health_risks_air_pollution_HRAPIE_project.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/238956/Health_risks_air_pollution_HRAPIE_project.pdf?ua=1


 

 

 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi EÜAŞ 2008. Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisleri. Ali Rıza Köknal. 

Turkish-American Clean Energy Conference, January 29-30, 2008, Istanbul, Türkiye. 

https://www.yumpu.com/tr/document/read/32749894/koknal-ali-riza   

 

Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2019 (GBD 2019) 

Results. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2020. 

http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool. 

 

Huscher, Myllyvirta, Gierens 2017: Modellbasiertes Health Impact Assessment zu 

grenzüberschreitenden Auswirkungen von Luftschadstoffemissionen europäischer Kohlekraftwerke. 

Umweltmedizin - Hygiene - Arbeitsmedizin Band 22, Nr. 2 (2017) https://www.ecomed-

umweltmedizin.de/archiv/umweltmedizin-hygiene-arbeitsmedizin-band-22-nr-2-2017   

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü.. 

Kasım 26, 2017 tarihli E.17872 no.’lu ve 30 Aralık 2017 tarihli E.20695 no.’lu resmi yazışmalar. 

 

Nedellec V, Rabl A 2016: Costs of Health Damage from Atmospheric Emissions of Toxic Metals: 

Part 2-Analysis for Mercury and Lead. Risk Analysis 36(11):2096-2104. 

https://dx.doi.org/10.1111/risa.12598. 

 

OECD 2012: Mortality Risk Valuation in Environment, Health and Transport Policies. 

https://doi.org/10.1787/9789264130807-en. 

 

Schucht S, Real E, Létinois L, Colette A, Holland M, Spadaro JV, Opie L, Brook R, Garland L, Gibbs 

M 2021: Costs of air pollution from European industrial facilities 2008–2017. European Topic Centre 

on Air pollution, transport, noise and industrial pollution. https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-

atni/products/etc-atni-reports/etc-atni-report-04-2020-costs-of-air-pollution-from-european-industrial-

facilities-200820132017  

 

Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği, Makine Mühendileri Odası (TMMOB, MMO) 2017: 

Termik Santraller 2017 Oda Raporu. https://www.mmo.org.tr/kitaplar/turkiyede-termik-santraller-

2017-oda-raporu  

 

 

https://www.yumpu.com/tr/document/read/32749894/koknal-ali-riza
http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool
https://www.ecomed-umweltmedizin.de/archiv/umweltmedizin-hygiene-arbeitsmedizin-band-22-nr-2-2017
https://www.ecomed-umweltmedizin.de/archiv/umweltmedizin-hygiene-arbeitsmedizin-band-22-nr-2-2017
https://dx.doi.org/10.1111/risa.12598
https://doi.org/10.1787/9789264130807-en
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-atni/products/etc-atni-reports/etc-atni-report-04-2020-costs-of-air-pollution-from-european-industrial-facilities-200820132017
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-atni/products/etc-atni-reports/etc-atni-report-04-2020-costs-of-air-pollution-from-european-industrial-facilities-200820132017
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-atni/products/etc-atni-reports/etc-atni-report-04-2020-costs-of-air-pollution-from-european-industrial-facilities-200820132017
https://www.mmo.org.tr/kitaplar/turkiyede-termik-santraller-2017-oda-raporu
https://www.mmo.org.tr/kitaplar/turkiyede-termik-santraller-2017-oda-raporu

