
T,C.

DANlsTAY
BAsSAVCILiK
Daire   :14D
Esas No,2014ノ11695

DUsUNCE

Dava; Mersin lli, Gulnar itgesi, Buytikeceli Beldesinde yaptmt planlanan "Akkuyu Nilkleer

GilE Santrali (Nukleer GUg Sanhali, Radyoaktif Atrk Depolama Tesisi, Rrhttm, Deniz Dolgu Alanl

ve Yagam Merkezi)" projesi hakktnda Qevre ve gehircilik Bakanlrgr Qevresel Etki DeQerlendirmesi

lzin ve Denetim Gelel Mridurltlgunce tesis edilen 0111212014 gtinl0, 3688 saytlt "QED Olumlu"

karannrn iptali istemiyle agrlmrgtrr.

2872 say Qevre Kanununun 1. maddesinde; " Bu Kanunun amact, biitun canltlarln ortak

varh!r olan qevrenin, silrdiirillebilir gevre ve siirdUrUlebilir kalktnma ilkeleri dogrultusunda

korunmastnt saglamakttr." kwal,2. maddesinde; " gevre korunmasr: Qevresel delerlerin ve

ekolojik dengenin tahribini, bozulmastnt ve yok olmastnt onlemeye, mevcut bozulmalart

gidermeye, gevreyi iyilegtirmeye ve geiigtirmeye, gevre kirlililini 6nlemeye yonelik galtgmalartn

biltrinunU, Siirdiirulebilir gevre: Gelecek kugaklann ihtiyag duyacaol kaynaklarln varlt$tnt ve

kalitesini tehlikeye atmadan, hem buguniin hem de gelecek kugaklartn gevresini oluqturan tirm

gevresel degerlerin her alanda (sosyal, ekonomik, fiziki vb.) tslaht, korunmast ve geligtirilmesi

sUrecini, Siirdiirfilebilir kalktnma: Bug[nkti ve gelecek kugaklarrn, sallrkll bir gevrede

yagamastnt guvence alttna alan gevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arastnda denge kurulmast

esastna dayalt kalkrnma ve geligmeyi, $evresel etki delerlendirmesi: Gerqeklegtirilmesi

pl5nlanan projelerin Eevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz

yrindeki etkilerin dnlenmesi ya da Eevreye zarat vetmeyecek dlgude en aza indirilmesi igin

alnacak dnlemlerin, segilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek delerlendirilmesinde ve

projelerin uygulanmasrnrn izlenmesi ve kontroltinde stirdUrUlecek gallgmalart ifade eder" hirkmii,

10. maddesinde; "Gergeklegtirmeyi plSnladtklarr faaliyetleri sonucu gevre sorunlarlna yol

agabilecek kurum, kurulug ve igletmeler, Qevresel Etki Deoerlendirmesi Raporu veya proje tanltlm

dosyast hazlrlamakla yukumlitdiirler. Qevresel Etki Delerlendirmesi Olumlu Kararr veya Qevresel

Etki Deoerlendirmesi Gerekli DeQildir Kararr alrnmadrkqa bu projelerle ilgili onay, izin, tegvik, yapt

ve kullanrm ruhsatt verilemez; proje igin yatrnma baglanamaz ve ihale edilemez. Qevresel Etki

Degerlendirmesine tabi projeler ve Stratejik Qevresel De{erlendirmeye tabi plen ve programlar ve

konuya ili$kin us0l ve esaslar BakanlrkEa gtkafllacak yonetmeliklerle belirlenir. " duzenlemesi yer

almrgtrr.

2Bl2 saytr Kanuntin 10. maddesi uyannca, 2511112014 gUnlu, 29186 sayth Resmi

Gazetede yaytmlantp, dava konusu i$lemin tesis edildigi tarihte yururltikte bulunan Qevresel Etki

DeOerlendirmesi Yonetmeli!inin Gegici 1. maddesinde yer alan "Bu YOnetmeli0in yUrurltjk

tarihinden once, QED Bagvuru Dosyasr/Proje Tanltlm Dosyasl Valilige ya da BakanhQa sunulmus

projelere bu Ydnetmelilin lehte olan hukumleri velveya bagvuru tarihinde ytrrtirliikte olan

yonetmelik hriktimleri uygulanrr." hUkmu uyannca, dava konusu projeye ililkin ilk gevresel etki

delerlendirme silrecinin bagladrQr tarihte ytlrurlukte olmasr sebebiyle somut olayda uygulanmast

gereken ve 1t lO7l2OO8 gunlij, 26939 sayrh Resmi Gazetede yaytmlanarak ytirtlrliroe giren

Qevresel Etki De!erlendirmesi Y6netmeliOinin 4. maddesinde; Qevre: Canltlarln hayatlarl

boyunca iligkilerini sUrdUrdukleri ve kargrlrkl olarak etkilegim iginde bulunduklarl biyolojik, fiziksel,

sosyal, ekonomik ve kiiltUrel ortamr; Etki: Bir projenin hazrrltk, in$aat ve igletme strastnda ya da

igletme sonrasrnda, gevre unsurlannda doorudan ya da dolayh olarak, klsa veya uzun d6nemde,

gegici ya da kalcr, olumlu ya da olumsuz y6nde ortaya grkmasl olasl de$igiklikleri, Etki Alant:

Gergeklegtirilmesi planlanan bir projenin igletme 6ncesi, igletme slrasl ve igletme sonraslnda
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gevre unsurlarr olarak olumlu veya olgmsuz yonde etkilediQi alant, Proje: Gerqeklegtirilmesi

planlanan yattlmt, Qevresel Etki DeOerlendirmesi Raporu: Bu Ydnetmelilin EK-l listesinde yer

alan veya Bakanlkga Qevresel Etki DeQerlendirmesi Gereklidir kararl verilen bir proje igin

belirlenen ozel formata gore haztrlanacak raporu, Proje Tanltlm Dosyasl: Seqme Eleme

Kriterlerine tabi Projelere Qevresel Etki DeQerlendirmesi uygulanmaslntn gerekli olup olmadtQtntn

belirlenmesi amaclyla hazrrlanan dosyayr, Qevresel Etki De{erlendirmesi Gereklidir Kararl:

Segme Eleme Kriterlerine tabi Projelerin gevresel etkilerinin daha detaylr incelenmesi ve Qevresel

Etki Degerlendirmesi Raporu hazrrlanmasr gerektiOini belirten Bakanlrk karartnt ifade etti0i,
,,Qevresel Etki Deoerlendirmesine Tabi Projeler'' baglrklr 7. maddesinde ise, "Bu Ydnetmeligin; a)

EK-l listesinde yer alan projelere, b) segme Eleme Kriterlerine tabi olup Qevresel Etki

DeQerlendirmesi Gereklidir kararr verilen projelere Qevresel Etki De!erlendirmesi Raporu

hazrrlanmast zorunludur." kuralt yer almlgtlr.

Yonetmelioin Ek lll. maddesinde; Qevresel Etki Deoedendirmesi Genel Formatt ile

Qevresel Etki Deoerlendirmesi Ozel Fbrmatrnrn ihtiva etmesi gereken hususlar dUzenlenmig,

Bdlgm I Projenin tanrmr ve gayesi; yattnmcr tarafrndan aragttrtlan ana alternatiflerin bir 6zeti ve

segilen yerin segilig nedenlerinin belirtilmesi v.d., Boltim ll Proje iqin seqilen yerin konumu, Boltim

lll: Proje yeri ve etki alanrnrn mevcut gevresel ozellikleri; onerilen proje nedeniyle kirlenmesi

muhtemel olan gevrenin; nofus, fauna, flora, jeolojik ve hidrolojik cizellikler v.d. ve bu faktorlerin

birbiri arasrndaki iligkileri de igerecek gekilde agrklanmasr, Boltrm lV Projenin onemli gevresel

etkileri ve altnacak dnlemler; proje igin kullanrlacak alan ve dooal kaynaklarln kullantmtntn olast

etkilerinin tantttmt, kirleticilerin miktarr, yatrrrmrn gevreye olan etkilerinin degerlendirilmesinde

kullanrlacak tahmin yontemlerinin genel lanrtrmr, gevreye olabilecek olumsuz etkilerin azalttlmast

igin altnmast dUgUnillen 6nlemlerin tanrtrmr geklinde duzenlemeler yer alml9, "Pro.je Tantttm

Dosyasrnrn Hazrrlanmasrnda Esas Alrnacak Segme Eleme Kriterleri' baghklr Ek lV maddesinin

"Ekler,, Bdlijmtinde de "Proje iqin belirlenen yerin varsa; gevre d0zeni, nazlm, uygulama imar

plant, vaziyet plant veya plan deoigiklioi teklifleri, Pro.ie alanr ve yaktn gevresinin mevcut arazi

kullanlmrnr degerlendirmek igin; yedegim alanlannrn, ulagtm aglarlnln, enerji nakil hatlarlnln,

mevcut tesislerin ve yonetmeli$in Ek-V listesinde yer alan Duyarlr Ydreler Listesinde belirtilen

di$er alanlarrn (proje alanr ve yakrn gevresinde bulunmast halinde) yerlerine iligkin verileri gdsterir

bilgiler 1/25000 olgekli h6lihazrr harita (varsa gevre duzeni ptanl, yoksa topografik harita) i.rzerine

iglenerek krsaca agrklanmasr, Proje alanrntn olgekli jeoloji haritasr bu harita uzerinde yeraltl ve

yerusttj sulanntn gosterimi ve alantn depremsellik durumunun agtklanmast." diizenlemesine yer

verilmigtir.

Yukarrda yer verilen htjkumler uyannca; gevresel etki degerlendirmesi ile,

gergeklegtirilmesi planlanan projelerin gevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin

belirlendiOi, olumsuz ydndeki etkilerin 6nlenmesi ya da Sevreye zarar vermeyecek olgiide en aza

indirilmesi iqin altnacak onlemlerin irdelendi$i, segilen yer ile teknoloji alternatiflerinin

degerlendirildigi, aynca projelerin uygulanmastntn izlendigi ve kontrolilnde s[irdi]riilecek

galigmalarrn tespit edildiOi bir sUreg dngdrulmug olup, Yonetmelik kapsamtnda yer alan bir faaliyet

nedeniyle haztrlanacak QED raporunda dzel format uyarlnca, projenin gerQeklegtirileceoi yer ile

alternatif alanlar belirlenerek projenin hizmet amact, onem ve gereklili$i kapsamtnda yerin ve etki

alanrnrn gevresel dzellikleri, qevresel etkiler ve alrnacak onlemlerin iartlgllmasl esastlr ve QED

stjrecinde verilen kararlarrn iptali istemiyle agrlacak davalarda, projenin gevresel etkilerinin

yukaflda belirtilen Yonetmelioin Ek lll. maddesindeki unsurlar yontlnden bir butun olarak

irdelenmesi gerekmektedir.
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Dosyanrnincelenmesinden;iglemekonuprojesahaslndanUkleergUgsantrali(NGS)
kurulmasr amacryla Atom Enerjisi Kururiru taraitndan, Turkiye Elektrik Kurumunun (TEK) talebi

0zerine, 30/06/1976 tarihinde, oolot lt szs tarihti Resmi Gazetede yayrmlanarak yurtirluge giren

,,NUkleer Reaktdr Tesislerine ve DiOer Niikleer Tesislere Lisans Verilmesine ltigt<in lUzut<"

kapsamtnda .,Yer Lisansr" diizenlendigi, bu lisansln Bakanlar Kurulunun 12108/1993 tarih ve

g3l47gg sayrlr kararr ile kurulmug olan Ttjrkiye Elektrik uretim ltetim R.g'ye daha sonra da

Bakanlar Kurulunun oslo2tzool b;ih ve 2oo1t2o26 sayrh karart ile kurulmug olan Elektrik Uretim

A.$.ye(EUA$)devredildiQi,l2tosl2olotarihindeT0rkiyeCumhuriyetiHi]kumetiileRusya
Federasyonu HttkUmeti arastnda imzalanmrg olan Hukiimetler Arasl Anla9ma (HAA) uyarlnca,

"Akkuyu NGS Elektrik Uretim A.$."nin Akkuyu NGS'nin ingaatlndan, igletmesinden ve igletmeden

gtkanlmastndansorumluprojegirketiolarakkuruldu$u,HAAuyanncaarazininmevcutlisansl
ve alt yaplsl ile birlikte proje girketine bedelsiz olarak tahsis edilmesinin 6ng6riildii0.i, bu

anlagmantn2ttoTl2olotarihve2T648sayl|lResmiGazetedeyaylmlanan600TsaythKanun
ile onaylandtgr, EuAg tarafrndan lisans ve arazi haklarlnln 2210712011 tarih ve 36-247 saytlt

ydnetim kurulu karart ile proje girketine devredildili, 48oo MWe kurulu gt]cUnde olan ',Akkuyu

NukleerGUgsantralrRadyoaktifAtrkDepolamaTesisi,Rrhttm,DenizDolguAlanrveYagam
Merkezi,, projesi kapsamrnda hazrrlanan QED bagvuru dosyastntn 0211212011 tarihinde davalt

idareyesunulduQu,anrlantarihteyiiriirliikteolanvelTtOT1aOOEgiinlii,26g3gsaytlrResmi
cazetede yayrmlanan Qevresel Etki De$erlendirmesi Y6netmeligi hi.ikiimleri uyarrnca; ilgili

kurum ve kurulug lemsilcileri, Bakanhk yetkilileri ile proje sahibi ve temsilcilerinden olugan Kapsam

Belirleme ," in""l"me Delerlendirme Komisyonu kurulduou, O6tO3t2O12 tarihinde ulusal duzeyde

yayrmlanan star Gazetesind e, 1glo3t2o12 tarihinde yerel yayrn yapan silifke Gazetesinde toplantt

tarihini, saatini, yerini ve konusunu belirten ilanlarrn yaytmlanmastndan sonra Mersin lli,

BuyUkeceli Beldesinde 2gto3l2o12 tarihinde halkrn katrlrmr toplantrsr duzenlendioi, 0310412012

tarihinde Kapsam ve Ozel Format Belirleme Toplantrsr yaprldtOr, bu toplantrda proje iQin ozel

format belirlenerek, 6zel formatrn 211O5t2012 tarihinde QED galrgmalannl yilruten mugavir firmaya

gonderildioi,ayrlcagallgmadayeralacakilavemeslekgruplarlolarakNi]kleerEnerji,Jeof]zik,
orman, Meteoroloji, Makine, Elektrik, Maden, Harita, Su urrjnleri ve Ziraal Milhendislioinin

belirlenerek raporun haztrlanmastnda gOrevlendirilmelerinin talep edildi0i, mUgavir firma

taraflndanQEDraporununhaztrlanmastigineksiiretalepedildigivebutalepdolrultusunda
davalr Bakanlk ga 211O512013 tarihinden itibaren 6 ay ek sure verildi(i, o41o712013 tarihinde

Bakanlga sunulan QED raporunun incelenmesi sonucunda, QED raporu 6zel formatlna ve yeterlik

belgesi tebliline uygun olmadr$rndan 've rapbrda eksiklikler tespit edildiginden bahisle QED

raporunun iade edildigi, soz konusu eksiklerinin giderilmesine muteakip 2210812013 tarihinde

revize QED raporunun Bakanlloa sunuldu$u, raporuo 2810812013 tarihinde Bakanlrk ve Mersin

Valiliginde halktn gcirUgUne agrldrOl, 01l1Ot2O13 tarihinde birinci lnceleme Degerlendirme

Komisyonu (iDK) Toptantrsr dUzenlendigi ve QED raporu yeterli gorUlmeyerek, komisyon

taraftndan ilave gahgmalarrn yaprlabilmesi igin QED stlrecinin durduruldugu, proie ile ilgili

3010612014 tarihinde revize QEb irporrnrn sunuldugu, 24t07t2o14 tarihinde yaprlan ikinci IDK

ToplantrstndaQEDsUrecininsonuqlandrrrldr!r,5iggirnUigerisindeNihaiQEDraporunun
sunulmayacaQtndanbahislemugavirfirmataraftndan3ayekStjretalepedildigiVebUtalebin
davalr idare tarafrndan o4lo8l2o14 tarih ve 12562 sayrlr karar ite uygun bulundugu, sure uzatlml

sonrasrnda 23l}gt2}14 tarihinde sunulan QED raporu incelenerek. 0111212014 gtjnlu' 3688

saytlt iglem ile QED blumlu kararr verildili, baktlan davantn ise anrlan QED Olumlu kararlnrn iptali

istemiyie agtldtgt anlagrlmlgtrr.
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Uyugmaztrgrn g6zumU dzel ve teknik bilgiyi gerektirdilinden, Dairemizin 0410212016

gtinlu ara karal ile naip irye Mehmet Ali Geran'rn niyabetinde kegif ve bilirkigi incelemesi

yaptrrrlmasrna karar verilmig olup, 05t1212016 tarihinde mahallinde yaprlan kegif ve bilirkigi

incelemesi sonucunda, bilirkigi heyetine sorulan sorular doQrultusunda duzenlenen raporda

<izege; eED raporunda bazr eksiklikler tespit edilmig ise de, bu eksikliklerin raporu

sakaflamayacaQr ve projenin uygulanmastna engel tegkil etmedili, s6z konusu raporda, dava

konusu projenin gevreye olabilecek olurnsuz etkilerinin kapsamh bir gekilde incelendi$i, gevreye

olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi igin gerekli ve yeterli onlemlerin allndt$t ve raporun,

alnmasr ongorulen onlemlerle birlikte ilgili mevzuata ve bilimsel esaslara gdre kabul edilebilir

dUzeylerde oldu$u, gdrugUne yer verilmigtir'

Bu durumda; QED raporunda, gergeklegtirilmesi planlanan projenin, gevreye olabilecek

olumsuz etkilerinin belirlenmesi, olumsuz yondeki etkilerinin 6nlenmesi ve gevreye zarut

vermeyecek dlgude en aza indirilmesi igin ilgili mevzuat ile bilimsel esaslar uyarlnca gereken

tedbirlere yer verildi$i ve soz konusu raporda belirlenen eksikliklerin gevrenin korunmast

y6nunden olumsuz etkilerinin olmayaca!r hususlarrnrn, yukarrda 6zetine yer verilen bilirkigi raporu

ile ortaya konulmasr kargrsrnda, Mersin ili, Gulnar llgesi, BUyUkeceli Beldesinde yaplml planlanan

,,Akkuyu NUkleer GUg Santrali (NUkleer GUg Santrali, Radyoaktif Atrk Depolama Tesisi, Rthttm,

Deniz Dolgu Alanl ve yagam Merkezi)" projesi hakkrnda Qevre ve $ehircilik Bakanlr$r Qevresel

Etki Degerlendirmesi izin ve Denetim Genel MUdiirlu$Unce tesis edilen 0111212014 gunlu, 3688

sayrlr ,'QED Olumlu" karannda hukuka aykrrrlrk g6rulmemigtir.

Agrklanan nedenlerle; davanrn reddine karar verilmesi gerekti$i, dugUnUlmektedir'

2610912A17

Abidim cELIK
Dani,tay Savc:Sl

・ Bυ berge,5θ 7θ say′′′KanυρわJたJm′erine rygυρ Oraraた θ′ekfronk′ mzaj′e fmzaranm′f″ニ

:IYAP Blkhlヽ まCttndckibudokOmana厳り://Vatalldas_uyap gov tr ad“ 覇 dcn bGz」 XIO― neSOoar― xskluD2-Vbv81Y=‖ ec● seЫ‖、hレ



……………………………………………フ………・Buradan kauaソ nl乙 ………………………………………………………

T.C.
DAN:sTAY

14. Daire Bagkanhsr

TAAHHUTLU
No:

: Davacr r0nx uuHEttDlS vE Mit/AR oDALAR|
BlRLlGi VekitiAv. NURTEN qaGun vextg
Selanik Caddesi No:19/1 Krzrlay eankaya/ Ankara

″′″ _クイ

-.rurugma Saati :

221lr2017

09:30

Danistay 14.Daire Ba,kan::o:Duru,ma sa:onuDurugma Yeri :

katlayrnrz...

"STANDART ABONE TCKIMLIKNO" yaz,p 4060'a g6nderip abone olabilirsiniz. Abonelikler hakkrnda detaytr bilgi igin
htto://www.sms.uvaD.sov.tr sitesini ziv arct ediniz.

Ornek No:25

1250 Kr
P,OSTA

■1

ル
｀
《

DO§ Oncesi‐ 26Ю 9/2017 VARD:R.


