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DAVACI                      : Hasan Sıtkı Özkazanç
VEKİLİ                      : Av. Yakup Şekip Okumuşoğlu
 Orta Sokak No:5/302 Kdz. Ereğli/ Zonguldak
DAVALI                       : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / Ankara
DAVANIN ÖZETİ           : Davacı tarafından; Artvin İli, Arhavi İlçesi sınırları içerisinde Arhavi Elektrik
Üretim Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan Kavak 1-2 Regülatörleri ve Hes Projesine dair verilen
16/03/2015 tarih ve 3830 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirilmesi Olumlu" kararının; anılan projeye ilişkin
Çed değerlendirme sürecinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının hukuka uygun şekilde
yapılmadığı, 21/11/2014 tarihinde yapılan toplantıya yapımcı firma yetkilileri ve Çevresel Etki
Değerlendirilmesi, İzin ve Denetim Müdürlüğü'nden Sibel Özsay veRamazan Okur isimli iki mühendis dışında
İDK üyelerinden kimsenin katılmadığı, bu hususa ilişkin tutanak tutulduğu, ancak davalı idarece anılan
tutanağın bir örneğinin verilmediği, Kavak 1-2 Regülatörleri ve Hes Projesi ile ilgili olarak daha önceden
verilen Çed olumlu kararının iptal edilmesi nedeniyle proje hakkındaki Çed sürecinin Bakanlığın 2009/7 sayılı
genelgesi çerçevesinde yeniden başlatıldığı, bu nedenle yeniden İDK üyelerinin belirlenmediği ve eski Çed
sürecini yürüten üyelerin yeni süreci yürüttüğü, Çevresel Etki Değerlendirilmesi, İzin ve Denetim
Müdürlüğü'nce tanzim edilen 10/09/2014 tarih ve 14480 sayılı yazı ile  Kavak 1-2 Regülartörleri ve Hes Projesi
hakkında verilen yürütmenin durdurulması kararının gerekçeleri ile bilirkişi raporunda yer alan hususlar dikkate
alınarak, bilirkişilerce eksik görülen bölümlerin yeniden düzenlenmesi suretiyle davalı idareye sunularak revize
Çed raporunun 2009/7 sayılı genelge kapsamında değerlendirileceğinin uygun görüldüğü, 2009/7 sayılı genelge
uyarınca Çed raporunun bir ya da bir kaç bölümüne ilişkin yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilmesi
durumunda kararın raporun tümünün yeniden ele alınıp değerlendirilmesini gerektirmiyorsa yeni Çed
raporunun hazırlanmasına ilişkin tüm sürecin en baştan başlanılmasına gerek olmadığı düzenlenmesine karşın
Mahkememiz'in 18/09/2014 tarih ve E:2013/161, K:2014/522 sayılı kararı ile Çed raporunun bir ya da bir kaç
bölümünden ziyade Çed raporunun bir bütün halinde iptal edildiği, bu nedenle dava konusu Kavak 1-2
Regülatörleri ve Hes Projesi için 2009/7 sayılı genelge çerçevesinde Çed sürecinin başlatılamayacağı ileri
sürülerek yürütmesinin durdurulması ve iptali istenilmektedir
S/AVUNMANIN ÖZETİ: Mahkememiz'in 06/08/2014 tarihli yürütmenin durdurulması ve 18/09/2014 tarih
E:2013/161 ve K:2014/522 sayılı iptal kararı üzerine 2009/7 genelgesi uyarınca Mahkemizce tespit edilen
eksikliklerin giderilmesi ile hazırlanan Çed raporunun Bakanlığa sunulduğu, 21/11/2014 tarihinde İncelenme
Değerlendirme Komisyonu üyerlerince yapılan toplantı sonucu eksikliklerin giderildiğinin tespit edilmesi
üzerine Çed raporununu kabul edildiği, bu süreçte Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel
Müdürlüğü'nün 31/10/2014 tarih ve 17298 sayılı yazısı ile anılan proje dahilinde komisyon üyesi olarak
görevlendirilen yetkili temsilci/temsilcilerin, Çed raporu hakkında görüş ve düşüncelerini belirtmek üzere
gerekli dokümanlarla birlikte 21/11/2014 tarihinde gerçekleştirilecek İnceleme Değerlendirme Toplantısına
katılımının sağlanması, katılımın sağlanmadığı takdirde kurum/kuruluş görüşünün yazılı olarak toplantı
tarihinden önce Bakanlığa iletilmesi hususunun bildirildiği, dolayısıyla toplantıya fiilen katılmayan komisyon
üyesi kurum/kuruluşlar için alternatif sunulark Çed sürecinin şekillendirildiği ileri sürülerek davanın reddi
gerekiği savunulmaktadır.
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durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin ivedi yargılamaya konu dava dosyası incelenmek suretiyle
işin esası hakkında gereği görüşüldü:

Dava, Artvin İli, Arhavi İlçesi sınırları içerisinde Arhavi Elektrik Üretim Ltd. Şti. tarafından yapılması
planlanan Kavak 1-2 Regülatörleri ve Hes Projesine dair verilen 16/03/2015 tarih ve 3830 sayılı "Çevresel Etki
Değerlendirilmesi Olumlu" kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Davacı tarafından; Kavak 1-2 Regülatörleri ve Hes Projesine dair verilen 16/03/2015 tarih ve 3830 sayılı
"Çevresel Etki Değerlendirilmesi Olumlu" kararının İnceleme Değerlendirme Komisyonunca mevzuata uygun
toplanılmayarak karar aldığı ve anılan projenin 2009/7 Genelgesi kapsamında değerlendirilecek türde bir proje
olmadığından Çed sürecinin en baştan itibaren başlatılması gerektiği iddia edildiğinden uyuşmazlığın
çözümlenebilmesi içinbu hususların ayrı ayrı irdelenmesi gerekmektedir.

Davacının,  dava konusu proje kapsamında yapılan İnceleme Değerlendirme Komisyon toplantısının
mevzuata uygun toplanılmayarak karar alındığı iddiası yönünden;

Dava konusu Çed sürecinin gerçekleştirildiği dönemde yürürlükte bulunan gerek 03/10/2013 tarih ve
28784 sayılı Resmi Gazetede gerekse de 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinde, "s)
Komisyon: Proje için verilecek özel formatın kapsamını belirlemek ve hazırlanan ÇED Raporunu inceleyip
değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından kurulan Komisyonu, ifade eder" hükmü; "Çevresel etki
değerlendirmesi sürecinin başlatılması ve komisyonun kuruluşu" başlıklı 8. maddesinde, ".....(4) İnceleme
sonucunda dosyanın uygun hazırlandığına karar verilmesi halinde Bakanlık tarafından başvuru dosyasındaki
bilgiler dikkate alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Bakanlık yetkilileri, proje sahibi ve
Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan oluşan bir komisyon kurulur.... (7) Bakanlık, gerekli
gördüğü hallerde, projenin konusu, türü ve proje için belirlenen yerin özelliklerini de dikkate alarak,
üniversiteler, enstitüler, araştırma ve uzman kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, birlikler, sivil toplum
örgütlerinden temsilcileri de komisyon toplantılarına üye olarak çağırabilir. (8) Komisyonda kurum ve kuruluş
temsilcisi olarak görev yapan üyelerin, yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip olmaları ve temsil ettikleri
kurum ve kuruluşların görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere görüş vermeye yetkili kılınmış olmaları esastır."
hükmü, "Komisyonun çalışma usulü ve çevresel etki değerlendirmesi raporunun incelenmesi" başlıklı 12.
maddesinde, "(1) Komisyon ÇED Raporunu, ilk inceleme değerlendirme toplantısından itibaren on iş günü
içinde inceler ve değerlendirir. (2) Komisyon üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Komisyon üyeleri,
temsil ettikleri merkezi ve yerel kurum ve kuruluşları ilgilendiren konulardaki yetki, görev ve sorumlulukları
çerçevesinde görevlendirilirler; kurum ve kuruluşları adına görüş bildirirler. Komisyon başkanı, üyelerden
görüşlerini yazılı olarak vermelerini isteyebilir. Yazılı görüş veren kurum temsilcilerinin sonraki toplantılara
katılmamaya ilişkin istemleri komisyon başkanınca değerlendirilir..... (9) Komisyon tarafından, inceleme
değerlendirme toplantıları sırasında; a) ÇED Raporu ve eklerinin yeterli ve uygun olup olmadığı, b) Yapılan
incelemelerin, hesaplamaların ve değerlendirmelerin yeterli düzeyde veri, bilgi ve belgeye dayandırılıp
dayandırılmadığı, c) Projenin çevreye olabilecek etkilerinin kapsamlı bir şekilde incelenip incelenmediği, ç)
Çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin yer alıp almadığı, d) Halkın katılımı
toplantısı ve süreç içerisinde gelen görüş ve önerilere çözüm getirilip getirilmediğine ilişkin inceleme ve
değerlendirmeler yapılır. (10) Komisyon çalışmalarını ve değerlendirmelerini tutanak altına alır ve
sonuçlandırır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuatın değerlendirilmesinden; Bakanlığa sunulan Çed Raporunun incelemesin
sonucu dosyanın uygun hazırlandığına karar verilmesi halinde Bakanlık tarafından başvuru dosyasındaki
bilgiler dikkate alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Bakanlık yetkilileri, proje sahibi ve
Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan oluşan bir komisyonunkurulacağı, komisyonca ÇED
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Raporunu, ilk inceleme değerlendirme toplantısından itibaren on iş günü içinde incelenerek değerlendirleceği,
komisyonun üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanacağı, komisyon başkanının, üyelerden görüşlerini yazılı
olarak vermelerini isteyebileceği, yazılı görüş veren kurum temsilcilerinin sonraki toplantılara katılmamaya
ilişkin istemlerinin komisyon başkanınca değerlendirileceği, buradan hareketle ilk yapılan toplantıya komisyon
üyelerinin katılmasının zorunlu olduğu; ancak, daha sonraki yapılacak toplantıya ise komisyon üyelerinin
katılıp katılmayacağının ise komisyon başkanınca değerlendirileceği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, gerek davalı idarece verilen savunma dilekçesi gerekse de İnceleme Değerlendirme
Komisyon toplantısının yapıldığı 21/11/2014 tarihinde komisyona katılan üyelere ilişkin tutulan tutanaktan,
üyelerin salt çoğunluk ile toplantıya fiilen katılmadığı, toplantıya katılmayan üyelerin yazılı görüş bildirmek
suretiyle toplantının şekillendirildiği görülmektedir.

Bu durumda, ilgili mevzuatı uyarınca usulüne göre toplanmayan İnceleme ve Değerlendirme
Komisyonu kararına binaen tesis edilen dava konusu  16/03/2015 tarih ve 3830 sayılı Çed Olumlu Kararında
usul yönünden sakatlık bulunduğundan dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Davacının,  dava konusu projenin 2009/7 Genelgesi  kapsamında değer lendir i lecek türde bir  proje
olmadığından Çed sürecinin en baştan itibaren başlatılması gerektiği iddiası yönünden;

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı'nca düzenlenip davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca
uygulanmasına devam edilen 2009/7 sayılı Genelgede, Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararları
hakkındaki yürütmenin durdurulması /iptali kararları, hakkında Çed Olmlu Kararı verilen Çed Raporunun bir ya
da birkaç bölümüne ilişkin ise ve yürütmenin durdurulması /iptali kararları Çed Raporunun diğer bölümlerini
olumsuz yönde etkilemiyor, yani kararın tümünün ele alıp yeniden değerlendirilmesini gerektirmiyorsa, Çed
Raporunun hazırlanmasına ilişkin tüm sürecin en baştan tekrarlanmasına gerek bulunmadığı, böyle bir durumda
uygulamanınyürütmenin durdurulması /iptali kararlarının gerekçesi dikkate alınarak, sadece eksik ve yetersiz
görülen kısımlarının yeniden düzenlenerek hazırlandığı Çed Raporunun Bakanlığa sunulması müteakip,
Bakanlıkça bir toplantı belirlenerek İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun tekrar toplanacağı, ve
komisyonca değerlendirileceği, yapılan düzenlemelerin yeterli görülmesi halinde Çed Raporunun komisyonca
nihai edileceği, komisyonun değerlendirmelerinin üyeler tarafından imzalanarak tutanak altına alınacağı ve
Bakanlığın proje ile ilgili olarak Çed Olumlu ya da Çed Olumsuz kararı vereceği düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen Genelgeden; Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararları hakkında verilen
yürütmenin durdurulması /iptali kararları hakkında Çed Olumlu Kararı verilen Çed Raporunun bir ya da birkaç
bölümüne ilişkin olması durumunda verilen kararın, Çed Raporunun diğer bölümlerini olumsuz yönde
etkilemiyor ve kararın tümünün ele alıp yeniden değerlendirilmesini gerektirmiyorsa, Çed Raporunun
hazırlanmasına ilişkin tüm sürecin en baştan tekrarlanmasına gerek bulunmadığı, aksi durumda ise Çed
Raporunun hazırlanmasına ilişkin tüm sürecin en baştan tekrarlanması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, Mahkememiz'in 18/09/2014 tarih ve E:2013/161 ve K:522 sayılı dosyasında, 28.01.2014
tarihinde konunun uzmanı bilirkişilerile birlikte mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda
hazırlanan ve 21.02.2014 tarihinde Mahkememiz kayıtlarına giren bilirkişi raporunda,

"1- Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin
yukarıda belirtilen 9/c madde hükmü uyarınca su kaynaklarının kıyı suları dahil olmak üzere koruma-kullanma
dengesi gözetilerek, sucul çevrenin ekolojik ve kimyasal kalitesinin korunması ve geliştirilmesini sağlamak
amacıyla projenin bulunduğu havzanın özellikleri ve yörede yaşayan canlıların su ihtiyaçları dikkate alınarak
havza bazında nehir havza yönetim planları hazırlanması zorunluluk arz etmektedir.Böylelikle havza kapasitesi
hesaplanarak havzada kurulabilecek hidroelektrik santrallerinin yer ve sayıları bu plan dahilinde
belirlenebilecektir. Mahkememizce keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen ve taraflara tebliğ edilen ilk
bilirkişi raporundan sonra müdahil şirket tarafından Nisan 2014 tarihinde hazırlatılan ve davalı idareye sunulan
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kümülatif etki değerlendirme raporunun Türkiye’deki Hidroelektrik Santralleri İçin Örnek Kümülatif Çevresel
Etki Değerlendirmesi Kılavuzu (Aralık 2012, Ankara) formatına ve içeriğine uygun olarak hazırlanmadığı
konusunda bilirkişilerce ek bilirkişi raporunda tespitte bulunulmuştur. Kaldı ki, yukarıda belirtilen yönetmeliğin
8. maddesi uyarınca davalı idare bünyesinde oluşturulan, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, davalı idare
yetkilileri ile proje sahibi ve/veya temsilcilerinden oluşan ve ÇED raporunu incelemek ve değerlendirmekle
yetkili "Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonu"'nca kümülatif etki değerlendirme raporu
ile ilgili hiçbir çalışma ve değerlendirme yapılmamıştır.

2- Can suyunun hesabı konusunda dava konusu proje sahibi müdahil şirket tarafından yapılan
çalışmanın yetersizliğidir. ÇED raporunda can suyu hesabı konusunda esas alınan ıslak çevre yönteminde enine
kesit profilinin yerinin DSİ XXII. Bölge Md. 22-49 Kapistre Deresi Üzerindeki AGİ’ye ait olup, bilirkişi
raporuna göre bu nokta, ıslak çevre metodunda tanımlandığı gibi, “regülatör ile santral binası arasındaki en
kritik nokta” tanımlamasına uymamaktadır. Bu tanımlamaya uymayan bir kesit alanı için gerçekleştirilen
cansuyu hesabı ile ortaya çıkan değerlerin projenin etki alanı içindeki ekosistemin varlığını sağlıklı biçimde
sürdürebilmesi için yeterli olup olmayacağına yönelik bir değerlendirme yapılması imkanı
bulunmamaktadır.Yani dereye bırakılacak can suyunun yeterli olup olmadığının değerlendirilebilmesi için
öncelikle regülatör ile santral binası arasındaki bu en kritik noktaya ait kesitin koordinatları belirlenip bu
noktadaki debiye göre can suyu hesabı yapılmalıdır.

3- Proje kapsamında iletim tüneli inşaası sırasında yeraltında patlatmayapılacak olup, bu patlatmalarla
ilgili ÇED raporunda herhangi bir hesaplama yapılmaması bir eksikliktir.Her ne kadar bilirkişi raporunda
patlatmalar yeraltında yapılacağından civardaki yerleşimler açısından önemli bir rahatsızlık oluşturmayacağı
düşünüldüğü belirtilmekte ise de, patlatmanın canlılar ve yerleşim yerleri üzerindeki gerçek veya gerçeğe en
yakın olumsuz etkilerinin saptanabilmesi ve değerlendirilebilmesi için patlatma yapılacak alandaki canlıların
üreme bölge ve dönemlerinin, patlatma miktar ve zamanının açık bir şekilde ÇED raporunda yer alması
gerekmektedir.

4- Üçüncü hususla bağlantılı olarak, ÇED raporunda belirlenmesi gereken patlatma konusundaki
detayların yerbilimi açısından değerlendirilmesinin yapılmamasıdır. Bilirkişi raporunda her ne kadar ÇED
raporu hazırlanırken jeolojik/jeoteknik anlamda bir çalışma yapılmadığı belirtilerek bu aşamada ayrıntılı bir
jeolojik/jeoteknik çalışma yapılmasının genelde şart olmadığı yönünde görüş beyan edilmiş ise de, proje
kapsamında yapılacak patlatmaların yeryüzü hareketliliğini etkileyip etkilemeyeceği ve heyelana neden olup
olmayacağının proje alanında jeolojik/jeolojik yönden yapılacak saha çalışmalarına dayalı olarak ÇED süreci
içinde hazırlanacak jeolojik/jeoteknik rapor ile belirlenmesi gerekmektedir.Bilirkişi raporunda da belirtildiği
üzere bu çerçevede rapora konan bilgiler saha çalışmasına değil daha çok literatür çalışmalarına dayalıdır. Öte
yandan, müdahil şirket ÇED raporunda proje kapsamında faaliyet sahasında yapılacak olan yapı yerlerinin
(regülatör, cebri boru ve santral binası) zeminlerinin sağlamlılığına yönelik süreksizliklerle ilgili ve jeolojik
açıdan riskli (heyelan olabilecek) alanlara yönelik sondajlı jeoteknik etüdlerin ÇED raporunun nihai
edilmesinden sonra ve faaliyete geçilmesinden önce yapılacağını ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
onaylatılacağını taahhüt etmiş ise de, yukarıda da belirtildiği üzere ÇED süreci içinde hazırlanması gereken
jeolojik/jeoteknik raporun Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 18/4. maddesinde yer alan "Proje
sahibi "ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararını aldıktan sonra projede yapılacak bu Yönetmeliğe
tabi değişiklikleri Bakanlığa veya Valiliğe iletmekle yükümlüdür." hükmü uyarınca Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünce değil davalı idare bünyesinde oluşturulan ve ÇED raporunu incelemek ve değerlendirmekle
yetkili "Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonu"'nca değerlendirilip onaylanması
gereklidir.Nitekim müdahil şirketin 10.02.2014 tarihli yazısı ekindeki değerlendirme formundan, dava konusu
ÇED Olumlu kararının alınmasından sonra hazırlanan jeolojik/jeoteknik etüd raporunun Çevre ve Şehircilik İl
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Müdürlüğünce onaylandığı görülmektedir.
5- Pasa depolama alanı olarak seçilen yerler topoğrafik açıdan uygun olmadığı gibi bu amaçla seçilen

yerlerde dik şevli depolama yapılarak gerekli hacim oluşturulsa bile ortaya çıkacak nihai görüntü peyzaj
açısından sıkıntılı olacaktır.Her ne kadar keşif tarihinden sonra müdahil şirket tarafından 1/25000'lik harita
üzerinde 3,4,5 ve 6 olarak işaretlenen sahalar "kazı fazlası malzeme döküm yeri" olarak belirlenmiş ve davalı
idareye taahhüt edilmiş, davalı idarece bu taahhüde ilişkin yazının gönderildiği Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından sakınca olmadığı yönünde görüş bildirilmiş ise de, bu taahhüt konusu sahaların yukarıda
dördüncü hususta belirtildiği üzere "Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonu"'nca
değerlendirilip onaylanması gerektiğinden mahkememizce mevcut ÇED raporuna göre değerlendirme
yapılmıştır.

6- Orman alanına rastlayan iletim kanalı ve iletim tüneli yeraltından geçeceğinden orman ön izin
raporunda ağaç kesimi yapılmayacağı belirtilmiş ise de, keşif esnasında bilirkişiler tarafından projeyi oluşturan
regülatörler, HES tesisleri, yükleme havuzu, işletme binası ve cebri borunun geçeceği kesimlerde ve civarında
ibreli ve geniş yapraklı ağaç formları ile çalı formları tespit edilmiş olup, bilirkişi raporuna göre iletim tüneli
dışında bu bina ve tesislerin kurulacağı kesimler ile cebri boru güzergahında, özellikle de bitkisel formasyonun
yoğun olduğu alanlarda kapsamlı bir ağaç kesimi gerçekleştirileceği anlaşılmakta olup, ÇED raporunda
kesilecek ağaç sayısının sayısal olarak verilmemesi ve çevresel etkilerinin değerlendirilmemesi, ayrıca, bunların
olumsuz çevresel etkileri olacaksa bu etkilerin giderilmesine yönelik tedbirlerden söz edilmemesi,proje alanında
peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemelerinin ne kadar alanda, nasıl
yapılacağı, bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri detaylı olarak yer almaması ÇED raporunun eksik diğer
yönüdür.

7- Müdahil şirketin keşif tarihinden sonra 10.02.2014 tarihli yazısı ekindeki ÇED raporundaki
değişikliklere ilişkin gerekçe raporuna bakıldığında kurulu gücün düşürüldüğü, santral binası, cebri boru hattı,
yükleme havuzu ile regülatörlerin yerlerinde değişiklik yapıldığı, kuyruk suyu kanal uzunluğunun kısaltıldığı
görülmekte olup, bu tür kapsamlı değişikliklerin dava konusu ÇED Olumlu kararına olan etkilerinin yine
"Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonu"'nca değerlendirilmesi gerekmektedir." şeklinde
belirtilmek suretiyle anılan proje kapsamında verilen Çed Olumlu Kararında bulunan eksikliklerin ortaya
konulduğu görülmektedir.

Bu durumda, 15.11.2012 tarih ve 2750 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu" kararı hakkında
Mahkememiz'in 18/09/2014 tarih ve E:2013/161, K:2014/522 sayılı iptali yönünden verilen kararda belirtilen
eksikliklerin 2009/7 Genelgesi çerçevesine girmediği, dava konusu  16/03/2015 tarih ve 3830 sayılı Çed
Olumlu Kararına ilişkin Çed sürecinin en baştan itibaren başlatılması gereken nitelikte bir Çed süreci olması
karşısında anılan Çed sürecinin en baştan başlatılmaması nedeniyle dava konusu ÇED olumlu kararında bu
yönüyle de  hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 136,10 TL yargılama
gideri ile 750,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kullanılmayan 45,60 TL
yürütmenin durdurulması harcının istemi, artan posta ücretinin ise kararın kesinleşmesinden sonra davacıya
iadesine, müdahil yargılama giderinin müdahil üzerinde bırakılmasına artan posta ücretinin kararın
kesinleşmesinden sonra müdahile iadesine,  6545 sayılı Kanunun 18. maddesi ile 2577 sayılı Kanuna
eklenen 20/A maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık
olmak üzere, 10/07/2015 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
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YARGILAMA GİDERLERİ                      :
Başvurma Harcı: 27,70 TL
Karar Harcı: 27,70 TL
Vekalet Harcı: 4,10 TL
Posta Gideri: 76,00 TL

TOPLAM: 136,10 TL
 


