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DAVACILAR                 : 1- Hikmet Tibukoğlu
                               2- Yaşar Yıldırım
VEKİLİ                     : Av. Yakup Şekip Okumuşoğlu
DAVALI                      : Artvin Valiliği-Artvin
MÜDAHİL DAVALI           : Arhavi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
MÜDAHİLVEKİLİ           : Av. İsmail Coşkun
                              Koza Sok. No:121 GOP/Ankara
DAVANIN ÖZETİ: Artvin İli Arhavi İlçesi'nde Arhavi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
tarafından yapılmakta olan Kavak Regülatörü ve Hidroelektrik Santral projesi kapsamında
gün içinde belirli zaman aralıklarında Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği'nin 23/ç maddesindeki gürültü değerlerinin sağlanması koşuluyla patlatma
yapılmadan diğer faaliyetlerin 24 saat aralıksız devam ettirilmesi ve tünel inşaatı sırasında
yapılacak patlatmaların yine aynı yönetmelik hükmündeki gürültü değerlerinin sağlanması
koşuluyla gün içinde belirli zaman aralıklarında yapılmasına yönelik Artvin Valiliği Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 27.06.2014 tarih ve 2014/1 sayılı işleminin 1. ve 2. maddelerinin;
inşaat faaliyetlerinin 24 saat devam etmesinin ÇED raporundaki taahhütlere aykırı olduğu,
iletim tüneli ağzı Konaklı Köyü'ndeki evlere çok yakın mesafede bulunduğu, şantiye alanına
60 metre mesafeden başlayarak evlerin olduğu, akşam ve gece çalışmaları sırasında çok
rahatsız oldukları, ÇED raporunda şantiye alanında gece çalışması yapılacağı yönünde bir
ifade bulunmadığı, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nin 23.
maddesinin (ç) bendinde belirtilen gürültü seviyesinin aşıldığı ileri sürülerek
iptaliistenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ         : Projeye ilişkin hazırlanan ÇED raporuna göre Kavak-2
regülatörüne en yakın yerleşim yerinin kuzey doğusuna yaklaşık 1 km mesafedeki Şenköy ve
güneyine yaklaşık 200 metre mesafedeki Kemerköprü Köyü olduğu, faaliyetten kaynaklı
emisyon ve gürültü hesabında 200 metrenin kullanıldığı, 200 metre mesafede gürültü
seviyesinin yönetmelik sınır değerlerin altına düştüğü, ÇED raporunda her ne kadar inşaat
çalışmaları gündüz zaman diliminde (07:00-19:00 saatleri arasında) sürdürüleceği ifade
edilmiş ise de şirket tarafından işin hizmete erken açılabilmesi amacıyla inşaatın 24 saat
sürdürülmesine izin verilmesi konusunda talepte bulunulduğu, Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nin 23. maddesinin (ç) bendi uyarınca iznin
verildiği, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi
gerektiği savunulmaktadır.
MÜDAHİL İSTEMİNİN ÖZETİ: Davanın haksız ve yersiz açıldığı belirtilerek reddine
karar verilmesi istenilmektedir.
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TÜRKMİLLETİADINA

 
Karar veren Rize İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin esası hakkında

gereği görüşüldü:
Dava dosyasının incelenmesinden; Artvin İli Arhavi İlçesi'nde Arhavi Elektrik Üretim

ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılmakta olan Kavak Regülatörü ve Hidroelektrik Santral projesi
inşaatının iş programına uygun sürdürülebilmesi, çalışmaların sonuçlandırılarak mevcut işin
hizmete erken açılabilmesi ve arazi çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması amacıyla gece
çalışma izni verilmesi istemiyle 10.06.2014 tarihinde Artvin İl Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü'ne talepte bulunulduğu, anılan il müdürlüğü bünyesinde bulunan Artvin İl Mahalli
Çevre Kurulu tarafından talep incelenerek 27.06.2014 tarih ve 2014/1 sayılı kararın 1. ve 2.
maddeleri ile gün içinde belirli zaman aralıklarında Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği'nin 23/ç maddesindeki gürültü değerlerinin sağlanması koşuluyla
patlatma yapılmadan diğer faaliyetlerin 24 saat aralıksız devam ettirilmesi ve tünel inşaatı
sırasında yapılacak patlatmaların yine aynı yönetmelik hükmündeki gürültü değerlerinin
sağlanması koşuluyla gün içinde belirli zaman aralıklarında yapılmasına izin verildiği, bakılan
davanın anılan kararın belirtilen maddelerinin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.

Olay tarihinde yürürlükte bulunan 03/10/2013 tarihli ve 28784sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin "tanımlar ve kısaltmalar" başlıklı 4.
maddesinin (c) bendinde; Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi
planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde,
olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza
indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek
değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek
çalışmalar olarak, (s) bendinde ise Komisyon: Proje için verilecek özel formatın kapsamını
belirlemek ve hazırlanan ÇED Raporunu inceleyip değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından
kurulan Komisyon olaraktanımlanmıştır.

Aynı yönetmeliğin 6. Maddesinde; "Bu Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi
gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi
projeleri için; ÇED Başvuru Dosyasını, ÇED Raporunu, Seçme Eleme Kriterleri uygulanacak
projeler için ise Proje Tanıtım Dosyasını Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara
hazırlatmak, ilgili makama sunulmasını sağlamak ve proje kapsamında verdikleri
taahhütlere uymakla yükümlüdürler." hükmü,

"Çevresel etki değerlendirmesi sürecinin başlatılması ve komisyonun kuruluşu"
başlıklı 8. maddesinde; "(1) Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar EK-3’te yer
alan ÇED Genel Formatı esas alınarak hazırlanan ÇED Başvuru Dosyasını ve proje sahibi
tarafından yetkilendirildiğine dair vekâletname ve imza sirkülerini Bakanlığa sunar.
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(2) "ÇED Gereklidir" kararı verilen projeler için, bu karar ve ÇED Başvuru Dosyası ve
proje sahibi tarafından yetkilendirildiğine dair vekâletname ve imza sirküleri Bakanlıkça
yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından Bakanlığa sunulur.

(3) Bakanlık, başvuru dosyasındaki bilgi ve belgeleri uygunluk bakımından inceler. Bu
işlemler beş iş günü içinde tamamlanır. Uygun hazırlanmadığı anlaşılan dosya tamamlanmak
üzere iade edilir. Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar eksikliklerini tamamlayıp
dosyayı yeniden Bakanlığa sunar.

(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.

(5) Bakanlık, proje ile ilgili olarak başvurunun yapıldığını, ÇED sürecinin başladığını
ve ÇED süreci tamamlanana kadar projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerin değerlendirilmek
üzere Valiliğe veya Bakanlığa verilebileceğini anons, askıda ilan, internet gibi uygun araçlarla
halka duyurur ve ÇED Başvuru Dosyasını yayınlar.

(6) Bakanlık halkın katılımı toplantısı ve kapsam belirleme için görüş verme tarihini
belirten bir yazıyı ve EK-3’te yer alan genel format doğrultusunda hazırlanmış ÇED Başvuru
Dosyasını komisyon üyelerine gönderir.

(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.

(3) Komisyon, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan proje ile ilgili
geniş kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç sağlamasını, konusu itibariyle Bakanlıkça ya da
Bakanlıkça yetkilendirilmiş özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşların laboratuvarlarınca
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analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya yaptırmasını isteyebilir.
(4) Su, toprak ve benzeri analizlerde, tartışmalı durum olması halinde şahit numuneye

başvurulabilir. Bu işlemlerin sonuçlarını Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar
Bakanlığa sunmakla yükümlüdürler.

(5) Komisyon gerekli görürse, görevlendireceği üyeleri aracılığı ile projenin
gerçekleştirilmesi planlanan yerde ve benzer tesislerde inceleme yapabilir.

(6) ÇED Raporunda önemli eksiklik ve yanlışların görülmesi durumunda komisyon,
bunların giderilmesini Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan veya ilgili
kurumlardan ister. Bu durumda, inceleme değerlendirme süreci durdurulur. Eksiklikler
tamamlanmadan veya gerekli düzeltmeler yapılmadan komisyon çalışmalarına devam
edilmez.

(7) Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşların ÇED Raporunda gerekli görülen
düzeltmeleri yapıp yeniden Bakanlığa sunmasından sonra, komisyon Bakanlıkça toplantıya
çağrılır. Toplantının yapılması ile birlikte inceleme değerlendirme süreci kaldığı yerden
işlemeye başlar.

(8) Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan ÇED Raporunda değişiklik
yapması en çok iki kez istenebilir. Yapılan düzeltme komisyonca yeterli görülmez ise durum
bir tutanakla saptanır ve başvuru Bakanlıkça geçersiz sayılır.

(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
"Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen çevresel etki değerlendirmesi

raporu ve ilgili dokümanların bakanlığa sunulması" başlıklı 13. maddesinde ise; "Komisyon
tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve
kuruluşlar tarafından inceleme değerlendirme toplantılarının sona erdirilmesinden sonraki on
iş günü içinde Bakanlığa sunulur." hükmü

"Yatırımın izlenmesi ve kontrol edilmesi" başlıklı 18. maddesinin 4. fıkrasında;
"Proje sahibi "ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararını aldıktan sonra
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projede yapılacak bu Yönetmeliğe tabi değişiklikleri Bakanlığa veya Valiliğe iletmekle
yükümlüdür."hükmü yer almaktadır.

Çevresel yönden olumsuz etkileri olabilecek bir proje ile ilgili olarak bu olumsuz
etkileri bertaraf etmek ya da kabul edilebilir sınırlar içine çekebilmek için alınması gerekli
önlemlere ilişkin bir taahhütler manzumesi olan ve aynı zamanda projeyi tanıtan ÇED
raporlarının hazırlanması, incelenip değerlendirilmesi ve sonuçta "Çevresel etki
değerlendirmesi olumlu kararı" veya "Çevresel etki değerlendirmesi olumsuz kararı"
verilmesiyle sonuçlanan bir süreç olan çevresel etki değerlendirmesi süreci anılan yönetmelik
hükümlerinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.Yönetmelikte bu sürecin en önemli
yürütücüsü olarak komisyon göze çarpmaktadır.Gerçekten de, proje sahibi tarafından ÇED
başvuru dosyasının bakanlığa sunulup uygunluğu anlaşıldıktan sonrailgili kamu kurum ve
kuruluş temsilcileri, Bakanlık yetkilileri, proje sahibi ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve
kuruluşlardan oluşan komisyon projenin çevresel yönden incelenip değerlendirilmesi
konusunda tek yetkili konumunda olup, rapora son şeklini verdikten sonra raporu bakanlığa
sunar.Proje sahibi tarafından"ÇED Olumlu" kararı alındıktan sonra projede yapılacak bu
yönetmeliğe tabi değişiklikler yine aynı komisyon tarafından incelenip değerlendirilmek üzere
bakanlığa sunulması gerekir.

Bakılan davada, projeye ilişkin ÇED raporunda, inşaat işleri ile ilgili çalışmaların
gündüz saat dilimi (07:00-19:00) içinde yürütüleceği taahhüt edildiği, ancak gürültü yönüyle
çevresel etkileri olabilecek bir değişiklik olan gece çalışmasını da kapsayacak şekilde 24
saatlik çalışma süreci ile ilgili ÇED raporunda bir değişiklik yapılmak suretiyle belirtilen
komisyon tarafından incelenip değerlendirilmek üzere bakanlığa sunulmadığı,sadece
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nin 23/ç maddesi uyarınca
dava konusu İl Mahalli Çevre Kurulu Kararına dayandığı görülmektedir.

Bu durumda, anılan yönetmelik hükümleri uyarınca ÇED raporunda gürültü yönüyle
çevresel etkileri bulunan bir değişiklik olan (gece çalışmasını da kapsayacak şekilde) 24
saatlik çalışma yapılması yönündeki değişikliğin  doğrudan İl Mahalli Çevre Kurulunca değil
davalı idare bünyesinde oluşturulan ve ÇED raporunu incelemek ve değerlendirmekle yetkili
komisyonca incelenip değerlendirilmesi daha sonra İl Mahalli Çevre Kurulunca bu gece
çalışma talebi hakkında bir karar verilmesi gerektiğinden, projenin gerçekleştirilme sürecine
ilişkin bu değişiklik talebinin anılan yönetmelik hükümleri bertaraf edilerek tek başına
inisiyatif kullanılmak suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık
bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 155,50
TL  yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 750,00 TL
avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, müdahil yargılama
giderinin müdahil üzerinde bırakılmasına, varsa artan posta ücretinin davacıya ve müdahile
iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu
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açık olmak üzere 03/06/2015 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
 

Başkan
 ALTAR GÖKÇİMEN

 103141

Üye
 FUNDA ŞAHİN

 165789

Üye
 YENER ATA

 152970

 
 
 
 
YARGILAMA GİDERLERİ               :
Başvuru Harcı :
Karar Harcı:

25,20 TL
25,20 TL

YD harcı     :
Posta Gideri:

41,50 TL
63,60 TL

 
TOPLAM: 155,50 TL
 
 
MÜDAHİL YARGILAMA GİDERLERİ     :
Başvuru Harcı:                  25,20 TL
Vekalet Harcı :                   3,80 TL
Posta Gideri :                  45,00 TL
TOPLAM  :                  74,00 TL


